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Cuvânt înainte

Teologie, cultur, tiin — o întâlnire necesar

preot pro/, dr. Dumitru Popescu

De la începuturile sale. Biserica lui Hnstos a fost confruntat de

problema articulrii credinei i a culturii In chiar ziua Cincizeci-

mii. Duhul Sfan a druit Bisericii darul \orbini în limbile popoa-

relor, artând c Evanghelia nu este un mesaj particular, adresai

unui singur neam. ci mesajul vieii \eruce. prin care Dumnc/eu
cheam umanitatea i creaia mireas la comuniunea cu sine. Aces-

ta este singurul cadru acceptabil pentru discutarea raporturilor intre

teologic i cultur, pe de o parte, între teologic i cunoaterea tiin-

ifici pcdcalu.

Dialogul intre teologie i cultura trebuie abordai din doua pers-

pective.

In prim uf rdnd, trebuie spus ca teologia are nevoie de cultur

pentru a cunoate i rspunde problemelor care frmânta omul într*

o epoc determinat, Dar. In timp ce teologia - întemeiata pe reve-

laia di\inâ. pe adevrul de sus - rmâne în esen aceeai peste

veacuri, astfel câ se poate vorbi de o continuilatc neîntrerupta a

\ieii i a credinei apostolice, contextele culturale se schimb de la

o epoc istoric la alta. de la un cadru geografic i social la altul

Acesta c un puternic motiv pentru ca teologia s nu ajung la auto-

suficienâ. de \rcmc ce. având de predicat Evanghelia lui Hristos

ctre toate neamurile, trebuie s fac efonul de a lua în considerare

problemele culturii, ale mcntalttâ|ilor omeneti în schimbare, spre

a dialoga eficient i spre a rspunde problemelor puse de cultur

(care reflect preocuprile omului de la un moment dat).

Pe urmele apologeilor cretini din primele veacuri (în special

ale lui Clement Alexandrinul). Prinii Bisericii din \eacul al pa-

trulea- spre exemplu - dintre care de amintit sfinii Atanasie* Vasi-

le i cei doi Grigorie -. au reuit nu numai un serios i nuanat dia-
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log cu reprezentanii culturii profane. îmbrcând mesajul credinei

într-o form adecvat acelui timp. dar au i conturai reperele de ba-

za ale unei metodologii selective, pe care o poate ulili/a la fel de e-

ficient i teologia de astzi Pentru c nu rspunsurile date de Sfin-

ii Prini la vremea aceea sunt ceea ce trebuie s aprm ast/L ci

metoda lor de abordare i soluionare a problemelor

Spre exemplu, dac atunci trebuia do\cdit c lumea nu c*tc o*

pera a mai muli /ci, ci creaia unicului Dumnc/cu adevrat, ast/i

teologia trebuie sdo\cdcasc faptul c universul nu c autonom fa-
|

â de Dumnc/cu. ci deschis permanent i dependent de Creatorul

su. ctre care tinde De asemenea, în plan social, dac Prinii au

avut de luptat cu racilele societii sclavagiste, asl/i Biserica tre-

buie s dea o întemeiere spiritual problematicii drepturilor omu-

lui Problemele noi cer rspunsuri noi. îns aceasta nu înseamn c
Biserica, în angaiarea dialogului. înceteaz a mai fi ca însi

în felul acesta - i în al doilea rând -. dialogul solicit i efortul

de resemnificarc sau de interpretare teologic a culturii, pentru c
ceea ce poate da consistent culturii, ca rod al mintii i sensibilitii

omeneti, nu este raiunea uman singura - în stare de bune i de

rele. de unde ambivalena culturii -, ci raiunea divino-uman. pe

care se cldete teologia

Pentru c orice cultur conine aspecte po/ilivc i neeaiuc, ju-j

decând din perspectiva credinei, teologia rsritean - care a cu-

noscut i care s-a dc/\oital in contexte culturale foarte diverse - nu

a identificat niciodat cultura i Evanghelia, nici nu Ic-a separat

Ceea ce i-a permis aceast atitudine nuanat a fost faptul c a utih-

7at acea metod selectiv, descris de slanlul Vasilc cel Mare prin

celebra analogie cu albina. Cultura nu trebuie diaboli/at: teologul,

precum albina, nu coboar în onec floare, i din floare ia numai ce-

ea ce îi trebuie*..

O teologie care nu distinge aspectele pozitive i cele negative

ale culturii pune bariere uriae în calea spiritualitii cretine i. de

asemenea, ratca/ ansa de a deschide cultura spre ori/ontul valori-

lor netrectoare. Or. Prinii Bisericii, dcslaurndu-i activitatea

mai ales tntr-un mediu cultural tnbutar platonismului i neoplato-

nismului, au fcut distincie între aspectul po/iti\ al aspiraiei ctre

lumea perfect a ideilor i al elanului erotic prin care sufletul vrea

s se uneasc cu Dumnc/cu. i aspectul negativ al pesimismului

ontologic, care determina vechea cultur s repudie/c trupul i ma-

teria. Prinii au accentuat primul aspect, dar au artat ca rostul o-

mului - în Hristos - este acela de a transfigura trupul i materia lu-

mii Pcnlru aceast susinere, ei au întreprins o ade\ arat operaie

de resemnificare a concepiei antice despre relaia între spirit i
matenc. între inteligibil i scasibil, depind ideca de opo/iie între

acestea prinlr-o perspectiv integram . întemeiat pe faptul întru-

prii Logosului.

Aspectele pozitive ale culturii ajut spiritualitatea i teologia s
arale omului calea ctre Dumnc/cu: rolul teologici este acela de a

purifica i transfigura cultura, clibcrand-o de aspectele sale negati-

ve Mai trebuie spus îns c oricât de înalte au fost ideile filosofice

despre Dumnezeu, Prinii rsnteni nu au folosit niciodat cultura

pentru explicarea tainei divine - apofatismul trinitareste rcfiizul de

a reduce misterul Sfintei Treimi la posibilitile minii umane i, de

asemenea, efortul de adaptare a acestei mini ta realitatea divin, ca

început pentru transfigurarea întregii fiine omeneti.

Aceasta este perspectiva complex din care se pot discuta i ra-

porturile intre tiin i teologie

Interesant este faptul c. debutând pnntr-un refuz abrupt fa de

propunerile teologiei. tiin|a modern a ajuns - datoril mai ales

uluitoarelor descoperiri din cadrul fizicii comemporane - la o atitu-

dine mai nuanat, blnd la porile transcendentului.

Neutr în sine. moral vorbind, tiina rmâne îns dependent

de modul in care este utilizat. Prin utilizare, ea poate fi. în egal
msur, bun. constructiv, angajat în slujba vieii, dar i rea. dis-

tructiv, angajat in slujba morii. Dac nu vrea s rmân circum-

scris drumului care a condus-o spre Hiroshima* tiina nu trebuie

s mai iac abstracie de teologic. Prin dialog, tiina s-ar deschide

spre alt drum. acela al Taborulut al transfigurrii creaiei. în lumi-

na vieii.

Nu o s mai insist aici asupra acestui dialog, lsndu-l pe cititor

s descopere singur universul complex i perspectivele raporturilor

contemporane între tiin i teologia
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în ceea ce privete colectivul de autori, 3lc cror contribuii suni

cuprinse în acest volum, trebuie spus c c \orba de cercettori din

generaii i cu formaii diferite, fapt pentru care tonul este mereu

altul. Nu am lacul nimic - în calitatea mea de coordonator - pentru

a "nivela" discursul, socotind câ abordarea, atât de dificila, a unei

teme de asemenea amploare i complexitate nu trebuie s fie îngr-

dit de nimic.

Cu toate acestea, cititorul va avea surpriza s descopere, dinco-

lo de diversitatea tematica i de particularitile fiecrui studiu, o
viziune coerent luntric i o atitudine deschis, flexibil. Contri-

butorii, tara a-i ascunde credina, au preferat s discute calm ele-

mentele unui dosar incitanf, convini c numai astfel se poale ira-

plini gândul care a stal la oriyinca accslci cri - acela de a crea

premisele unui dialog fructuos între tiina i teologic.

Conflictul
aspecte istorice/ premise filosofic-teologice

tiina în contextul teologiei apusene i al celei

rsritene

IX Pofwscu

De la ateptrile anului 1000 la cosmologia scolastica

fultura apusean se caracterizai între mufte altele, prin existen-

ta unei tensiuni evidente între teologie i tiina. Dac* în primul

mileniu de istoric cretin, s-a pus accentul mai mult pe teologie

decât pe tiin, în cel de al doilea mileniu accentul s-a schimbat

mai curând în favoarea tiinei decât a teologiei, încercând s des-

coperim cau/clc acestei deplasri de interes de la teologie la tiin-

, oricât de curios ar prea acest lucru, ar trebui s ne îndreptm

privirea ctre sfârim) primului mileniu.

In pragul anului o mic. observ Alexandru Mironescu. lumea

occidental atepta cu înfrigurare a doua venire a Domnului.

"Cretinii e drept, ieiser de multe sute de ani din catacombe. Ri

-

ruiser toate împotrivirile pâgâncu i rstumascr un temui impe-

riu. Credina lor - sfâiata pnn circuri de gura flmând a slbti-

ciunilor, batjocorit in casc i pe suâzi, fumegând de atâtea ori de

1

Textul 3 icia, cu modificri, pe cd publicat in volumul Teologie fi cultura

f premial de Acadcnua Româna), EtBMBOR. 1993. pp. 97-1 12.
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lore in care sfria carnea de om - biruise. Dar înflcrarea lor. in
Ioc s se potoleasc. înc mai mult se aprinsese, pentru c triumful
era în ochii lor rsplata de la Dumnezeu.
i focul acest3 de pe dinuntru a crescut mereu.
Inchipuid-v ce a putut s fie in vremea aceea, pe povârniul unei
misterioase tensiuni interne, ateptarea a doua a Mântuitorului. Ni-
meni nu statornicise vreun termen, dar zvonul prinsese i contami-
nase toat lumea occidental. i n-a fost glum
Apropierea înfricoatei judecau stârnise printre oamenii de atunci
o fierbere pe care numai din uurin am putea-o învecina cu nebu-

Ducei dumneavoastr cu închipuirea- mai departe, desfurarea a-
ccstui uimitor i grandios spectacol, ca s înelegem ce s-a petrccui
tn sufletul acelor oameni, când - in dangtul clopolclor din puterea
nopiu. care vestea sfâritul a o mic de ani. care trebuia sa fie sfâri-
tul lumii - Christos n-a \ cnitfA mdrzni. fr nici o team de exagerare, s asemn clipa aceea
cu o catastrof din acelea pe care tim c lc-a suferit coaja pmân-
tului.

J ^
Ceva s-a surpat atunci in sufletul oamenilor. Omul întreg de pân
atunci s-a spart, s-a smucii i s-a rupt de lumea nevzuta in care
crescuse, mtorcându-se de la ca i îndrumându-i privirile ctre
ceea ce socotise pân atunci a fi fost o deertciune a deertciuni-
lor

^
Oi firete, nu trebuie s ne închipuim c a doua /i faa lumii s-a
schimbat Rsturnrile acestea nu sunt lucruri care s se aeze
dmtr-o dat într-o alt albie, ci reclam o nou perioad lung de
timp; cum s-a i întâmplat.

O noua lume îns a început din noaptea aceea, iar procesul izbucni!
acum aproape o mic de ani dinuie înc sub ochii notri [ IAa numita renatere cât i chipul omului modem le aflam credem
noi. acolo, inembnon. [ ...|

Omul s-a hotrât cândva s renunic la bucuriile incomparabile ale
paradisului ceresc, pentru a Ic cuta cu perseveren, prin toate
mijloacele iscusite ale minui. pe cele din viaa aceasta"1

.

•MII

Alexandru Mnonescu, Certitudine fi adevr. Harisma, ! 992. pp. 27-28

Aceste considerau, ale regretatului prof. Ai. Mironescu sunt deose-bi de pertinente, fund in msur sâ explice sch.mbarca centrului

c^-Ti" 1 cu tun ' apusenc de ,a vaJon,e «**• 'a3 P*tantest.. de la teologie la .iin. La acestea am dori s adugm
1
motiMiI pnncpal pentru care omul occidental a devenit o pradu^ra m ghearele ateptrilor csha.ologice de la sfâritul primuluiuu consta m .„fluena coasiderab.l pe eare platonismul ,iniheismul au excrc.tat-o asupra mentalitii occidentale, pnn ,n-jncdiul teologia cretine. Sub imperiul unor astfel de influente
u I occdcnul a fost obinuit s cread c lumea matenalâ «tedo rea. «al de pervertit de pcat. înc. nu ma, poate fi mTn!
V chiar fericul Augusrin a fost obligat s îmbrieze teonaPKd^nunc. care las grya mântuirii omului numai pe seama Iu,-ttnnczcu. fiindc omul - din cauza naturii sale contaminate de

-al - nu ma. poate contribui cu nimic la propria mântuire. . Io.
i aceasta cauza omul occidental a fost înclina, s cread în veni-
lui Hns os la sfar.l de milemu. fiindc numa, pe aceast cale
:a actuala putea fi distrui ca lume rea. i inlocu.tâ eu un cer,i un pamanl nou. ca lume bun
In condimie traumelor psihologice provocate de nefmplin.rea
cp an. csha.olog.ee. teologia apusean a fost obligat si preec-

ni -«oi^nE
rCman,CTe

'
Care S"a so,dat cu înlocuirea recursului

, H,r1 ITT Pnmr"° Prcfemia mQmfCS,a ^ntTU &***MotJica. Schimbarea este spectaculoas, fiindc pe câ. de rea

r^SuTT™ m C°nCCptia mamnc'« V chiar în cea pla.o-
I. pe aia. de buna pare ca « anstotclism i dac idealul omului
Jjo

teologie dominata de pla.onism. const în udarea din leg-n ic carnale ale naturii pentru a migra ctre lumea perfeciunilor

[

£„*. ,„ scolastic, inu-o teolog,* influena.* de ans.o.dfsm a-
" " omulu. e atrasa spre lumea vzut, spre analii si cercetarea

Mi.f tJ

O.lem de teologia anterioar, care vedea în Sfânta Scriptura fa.to.u caden, omulu, In pca, p a restaurrii lui in Hristos.Sg a«olasttca era conv.nsâ ea în cartea «Gmi exist, pe lâng aTcsIa.
1

1 .. asM-onom*, o geografie, o b.ologte 5 i o cosmologte adic £
m,I^:$eK° m

"TC
'
mlerveni,e ,n calitatea omuluifct.dcnial la trecerea spre al doilea milemu cresfn, scolast.ca a câ-
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ulat s se transforme, cu ajutorul anstolclismului. in tiin. Proce-

dând astfel, scolastica n-a mai interpretat natura în perspectiva Du-

hului lui Dumnezeu, ci. fcând apel la noiunea de cauzalitate me-

canic, a optat in locul unei viziuni duhovniceti a creaiei, pentru

o imagine a creaiei dominat de legea cauzalitii, a lucrului in si-

ne i a relaiilor exterioare între cauz i efect.

Dumnezeu a început s fie considerat o Cauz prima a creaiei,

iar la baza creaiei au fost introduse cauzele secunde, care au ori-

ginea în Cauza prim dar care funcioneaz independent de Creato-

rul lor, Dumnezeu prea de acum s G fost necesar numai pentru a

pune lumea în micare, capnmum mowriw unmobthr. ca prim mo-

tor pentru ca apoi lumea s funcioneze in mod autonom, fr m-

tcncnia Duhului. Ordinea natural a fost îneleas a fi alat de au-

tonom i închis în sine. încât se excludea din principiu - in opo-

ziie cu ordinea supranatural - orice prezen a Duhului.

Pe aceast cale, eliminând prezena Duhului din creaie, scolas-

tica a pus bazele unei tiine care nu mai face apel la Dumnezeu,

golind creaia de misterul su. de lama ci, dal în Duh. 91 a înlturai

orice limit in calea cunoaterii tiinifice, prin taptul ca a lsat im-

presia c se poate cunoate lotul, chiar i fiina lui Dumnezeu.

Scolastica a continuat s vorbeasc despre Dumnezeu, dar des-

pre un Dumnezeu care rmâne total exterior universului; aceasta

concepie extrinsec a raportului dintre lume i Crcaior avea sa se

întoarc împotriva teologici îns.

tiina, luminismul i noua paradigm

Conflictul între tiin i religie a fost provocat de tendina sco-

lasticii de a tutela uinelc naturale. în calitate de tiina sacra. Inlc-

meindu-se pe cosmologia depit a antichitii (ptolcmeica), pe

care a confundal-o cu cosmologia biblic, scolastica, prin inchizip-

e l-a obligat pe Galilco Galilci sâ-i retracteze teoria, bazata pe ob-

servaie i calcul, c pmântul se învârtete în jurul soarelui, pentru

a se declara în favoarea tconci susinute de teologie, ca soarele se

învârtete în jurul pmântului, provocând astfel conflictul celebru

între tiin i religie, care s-a perpetuat peste veacuri

Mai apoi. luminismul, prcvalându-se de ideea unei ordini natu-

rale din care scolastica eliminase prezena divin, a respins orice

ingerin a teologici in domeniul de activitate al tiinei i a procla-

mat autonomia raiunii, ignorându-l cu totul pe Dumnezeu.

"Gânditorii luminiti - spune un cercettor occidental - vorbeau de

epoca lor ca de o epoc a ra|iunii. i prin raiune Înelegeau, esen-

ial, acele fore analitice i matematice prin care omul poate ajunge

(cel puin ipotetic) ta o înelegere complet a realitii, in toate for-

mele ei. devenind astfel stpânul deplin al naturii" Centrul de gra-

v itaic al cunoaterii se transfer de la Dumnezeu la om .

Prsind Raiunea divin pentru a se prosterna în faa propriei rap-

juni. aureolate de nimbul autonomiei, luminismul era convins c
posed astfel sccrclul cunoaterii i al dominm lumii. Speranele

Snclatc ale omului european cu pnvirc la apariia unui paradis ce-

resc, cu mijloacele Raiunii div ine, renteau acum sub forma spe-

ranei de a construi el însui pe pmânt paradisul, cu mijloacele ra-

iunii sale. Paradisul nu mai era un dar al lui Dumnezeu, ci triumful

final al tiinei luministe pe pniânL Emanciparea spiritului uman
de presiunea dogmelor, a tradiiei, i exerciiul consecveni al noilor

puteri ale raiunii umane eliberate de sclavia pcatului originar, în-

eles ca obstacol în calea progresului, aveau s conduc Ia un pro-

gres Iar precedent în cercetarea i dominarea natuni de ctre om.
permiând biruirea tuturor relelor care robesc omul .

S vedem care au fost rezultatele.

Nimeni nu poate trece cu vederea contribuia adus de tiin la

ameliorarea condiiilor de via umane, dup eliberarea de sub tute-

la unei autoriti eclcsiasticc dominatoare. Tmduirea unor boli i
iufcnnc. datorat progresului mcdicinci. apariia unor condiii de-

cente de via, graie progresului tehnicii (telefon, televizor, avion,

electricitate ele), sau enormul progres al cunoaterii umane în lu-

mea microcosmosului i a macrocosmosului. sunt tot atâtea dovezi

I esslie Newbîgm. Fooliahness io ihe Grevks. The Gospei and western

tvliunt, WCC Mission Senes, Geneva. 1 986, p. 25.
:
Cf. ibidem, p. 28
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în acest sens. -Dar nu se pol trece cu vederea nici prile ci nega-

tive. Pnn chiar esena ei, tiina a concentrat atenia omului con-

temporan asupra lumii obiective în detrimentul lumii subiective,

czând într-o exagerat idolatri/are a faptelor, care a determinat-o

s ignore viaa interioar a omului i s-I lase astfel prada unor for-

e iraionale care l-au asaltat neîncetat.

"Ateptrile secolului al XVTII-Iea - spune acelai gânditor - nu s-

au rcali/at. tiina a dobândit victorii dincolo de ateptrile secolu-

lui luminilor, dar lumea care a rezultat de aici nu pare s fie mai

raional decât cea pe care am cunosent-o In veacurile precedente.

Mereu mai muli oameni din cadrul naiunilor celor mai dc/voltaic

i mai puternice de pe pmânt se simt fiirâ ajutor in ghearele unor

fore iraionale care le transform viaa în infern**'.

Nu este de mirare dac i acum. la sfâritul celui de al doilea mile-

niu, au aprut din nou secte care propovduiesc sfâritul lumii ac-

tuale i apariia Noului Ierusalim, aa cum s-a îmâmplai i la sfâr-

itul primului mileniu.

Trebuie s recunoatem c tiina a înregistrat progrese extra-

ordinare în cunoaterea naturii, iar in viilor aceste progrese vor fi i
mai spectaculoase, dar tot acest progres a fost însoit de un peri-

culos regres spiritual, care a dus la destabilizarea interioar a omu-
lui. Spunem c acest regres este periculos, fiindc omul nu mai de-

ine astfel puterea spiritual pentru a domina tehnica contempora-

n, care din tehnic a vieii se poate transforma oricând în tehnic a

morii. Omul trebuie s ajung s stpâneasc nu numai lumea ex-

terioar, ci i pe sine. Aceasta nu o va puica reali/a îns niciodat

iar ajutorul lui Dumnezeu.

Din momentul în care luminismul a decretat c tiina este mij-

locul prin care omul poate domina natura, a introdus automat o ad-

versitate intre omul de tiin i natur, care s-a soldat cu dou re-

zultate neateptate. Pe de o parte, omul a resimit natura ca o ad-

versar care lâinuia toate secretele vieii, toate plcerile ci i toate

bogiile. i atunci oamenii i-au propus sâ-i fure. s-i smulg se-

Idcm. TtieOiherStdeofl984t WCC Missoo Scrics, Geneva, 1983. p. 17
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cretele i chiar s o violenteze în îndrtnicia i adversiiatca ci 0-
mul de tiin a asumat atât de categoric aceast poziie, încât de
mult vreme acioneaz pentru a substitui naturii un alt univers.
Aspiraia lui cea mai constant e s modifice torul, s transforme
toate produsele naturale i s Ic înlocuiasc cu altele, care s nu fie

decât crea{ia sa
1

.

Omul de tiin caut s cunoasc aspectele generale, universa-

j

Ic i convenionale ale naturii i ale lumii, dând prioritate generalu-

j

lui asupra realului. Dar primatul acesta exclusiv al generalului asu-

j

prii concretului suprim în ultim instan orice cunoatere a reali-

tii, determinând omul de tiin s înlocuiasc universul real cu
unul artificial-. i cu cât omul se îndeprteaz de universul real

[pentru a se însene pe coordonatele unui univers artificial, pe atât
isi submineaz propna supravieuire ca fiin uman ce pierde le-

Jgâtura cu mediul natural i aduce prejudicii .considerabile ecosiste-
mului planetar.

Astfel, paradisul pmântesc pe care omul a vrut s-1 edifice ca o
tlidarc a paradisului ceresc - cu ajutorul unei tiine carc-I ignor
pe Dumnezeu i aspiraia fundamental a fiinei umane spre eterni-

| late - se întoarce împotriva Iui i tinde s devin infern. Are drep-
jlaie Claude Bemard când spune c marea greeal a tiinei în epo-

noastr este de a fi aderat la pozitivismul care neag orice meta-
|fi/icâ. în vreme ce omul nu se poate lipsi nici de metafizic i nici
[de religie.

Aa se explic i motivul pentru care numeroi teologi occiden-
ili. dintre cei mai cunoscui. încearc s depeasc deismul cultu-
li occidentale - carc-I separ pe om de Dumnezeu, contribuind la

naterea pozitivismului - printr-o alt concepie, pe care o putem
urni panenieism, accentuând prezena lui Dumnezeu în creaie, nu
in fiin, pentru c în acesl caz ar fi vorba de panteism, ci prin lu-

crare sau prin energia necreat
4

unevmdru Mironcscu. p. 93.

KT tindem, p, 94.

CI iMrfmi.p. 12.

Cf JaigenMolunarin,Ga/mCnttiflofi, An ecologica/ doctrine ofemation
8CM Press. Londoi., 1985, p. II.
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Pe aceast cale se pune în eviden misterul ce exist în inima

universului, cu dou consecine importante. Pe de o parte, omul de

tiin arc posibilitatea sa depeasc ruptura dintre fapte i valoa-

rea lor, cutând s mai cad inlr-o idolatrie a faptelor, i s caute

semnificapa spiritual a acestora; pe de alt pane. omul de tiin

pune o frân în calea abu/ului de raiune care îl determin s con-

struiasc lumi artificiale fr s in seama de realitatea universului

concret.

Atât progresul realizat în cunoaterea domeniilor macrocosmic

i microcosmic, depind dihotomia cartesianâ între spirit i mate-

rie, cât i renaterea religioas, fenomen sesizabil la scar mondia-

l, sunt factori importani care pol contribui la apariia unei noi re-

laii intre tiin i teologie în lumea modem.

Oferta teologiei ortodoxe

Teologia ortodox a susinui in mod consecvent, de la începuturile

cretinismului i pân asl/i. c Duhul Sfânt este prezent nu numai

în Biseric, din ziua Cinctzcctmii. ci i in creaie, de la bun înce-

put ca Duh al lui Dumnezeu, fiindc toate sunt create de Tatl.

prin Fiul (Logosul divin), în Duhul. Lumina care a aprut înainte

de stele i de soare, o materie originar care coninea toate poten-

ialitate universului, este puterea sau energia creat iz\orâtâ din

energia neercat a Duhului care se purta peste apele faceni - pre-

zen divin care urmrea s fac posibil dezvoltarea universului

i apariia vieii pe pmânt, activând ca lumin posibilitile "p-

mântului nctocmit i gol".

Mai mult, întemeindu-se pe lucrarea Duhului în Biseric i în

univers, teologia ortodox a vorbit despre posibilitatea iraasfigu-

rni omului i cosmosului in Hrislos. perspectiv care depete
puterea i mijloacele tiinei, conturând imaginea omului nou. în-

noit dup chipul Creatorului su, care se ridica peste determinismul

legilor naturale i dobândete adevrata libertate, de fiu al lui

Dumnezeu. în acest om nou descifreaz teologia taina universului

desvârit, numit de Scriptur "cer nou i pmânt nou".

întemeindu-se pe prezena i lucrarea Duhului Sfânt in creaie,

teologia patristic rsritean, prin personalitile ei de excepie, a

19

învins aversiunea cretinismului fa de valorile lumii pgâne, an-

gajând un dialog cu tiinele naturale. Sfântul Vasile cel Mare. în

comentariul su la Hexaemeron. adic la cele ase zile ale facerii,

precum i sfanul Grigone al Nyssci. în lucrarea consacrat facerii

omului, apeleaz la cunotinele tiinifice ale vremii lor pentru o

interpreta Geneza. înlcgrându-lc într-o viziune cretin, fundaincn-

,
tat pe Sfânta Scriptur, care arc in centru Pantocratorul. Suspnto-

I aii întregului unners.

Mai mult decât aiâL pornind de la prezena Duhului în Biseric

i in creaue. teologia rsritean a reuit s ptrund atât de adânc

în taina universului, pe temeiul revelaiei divine. încât a devansat

I tiina contemporan cu secole. Dac ar trebui s ne referim la re-

laia dintre teologia rsritean i tiina contemporan, atunci ar

trebui s spunem c teologia a jucat un rol profetic fa de tiin,

in diverse direcii, scoând in eviden aspecte ale creaiei care ave-

au s fie cercetate mult mai târziu de tiin
Una din trasaturile specifice ale teologiei rsritene este faptul

I

câ vede în lisus Hnstos nu numai pe Dumnezeu-Mânluilonil. cum

I se întâmpl în alte confesiuni cretine, ci îl identifica cu Logosul

I

prin care toate au fost lcutc. dup cuvântul Evanghelici (cf han.

1. 1-3). Aa se explic de altfel i motivul pentru care Hnstos este

îneles ca Pantocrator. Atoiiitor al universului, prezent i activ prin

raionalitatea intern a cosmosului, care izvorte din persoana lui.

care este Logosul. Raiunea suprem a creaiei.

Sfântul Maxim Mrturisitorul spune paradoxal c "raiunile cele

multe sunt una i cea unic e multe Iraiunil Prin ieirea binevoi-

toare, fctoare i susintoare a Celui unic spre lapluri. Raiunea

unic e multe f raiuni |. iar prin întoarcerea celor multe i prin refe-

rirea i pronia cluzitoare a celor multe spre originea i centrul lu-

crurilor, in care loate-i afl începuturile i care le adun pe toate,

cele multe sunt una"
1

.

Multele raiuni, care au originea în Logos i se întorc la el. ca într-

un focar i centru de gravitaie al lor, constituie raionalitatea intcr-

1

SlTmlulMa.ximM;alunsiiorul,.-lmAigua : PG91,col. 1081C.
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n a universului, pe care slntul Alanasie cel Marc a descris-o ca
"ordinea armonioas a cosmosului" iponormonios kosmou syntax-

is)
.
Din punct de vedere teologic, raionalitatea intern a universu-

lui constituie posibilitatea si c mijloc de dialog între om i Dumne-
zeu, între raiunea uman i Raiunea divin, între dou contiine.
pentru ca omul s sporeasc in cunoaterea lui Dumnezeu i in a
cosmosului.

Omul este chemat, prin aceast raionalitate intern a creaiei.

sâ-1 cunoasc pe Dumnezeu nu numai pe calea revelaiei suprana-
turale, prin iluminare de sus. ci i pnn contemplarea natural sau
cercetarea lumii, pentru c "cerurile spun slava lui Dumnezeu i t-
ria vestete facerea mâinilor lui" {Psalmii, 18, 1).

i iat c astzi oamenii de tiina, dup ce au ptruns in lumea
microcosmosului i au depit teoria mecanicist despre univers

pnn fizica cuantic. încep s se apropie de ordinea logic sau ra-

ional care se afl la temelia cosmosului Unii dintre ci afirm c
particulele elementare nu mai sunt considerate individualiti per-

manente ci manifestri ale unui câmp cuantic in care materia i
oale micrile ei sunt produse de un fel de câmp informatic subia-

cent. Fizicianul Hamilton merge mai departe i susine c "o parti-

cul nu se desfoar în .«lumea real» decât într-o micare de und
nscut dinLr-un ocean de informaii, ca un mare val de ap care
este produs de micarea general a oceanului"'

1

. La acelai lucru se
gândete i David Bohm cnd afirm c exist o ordine implicita.

ascuns în profunzimile realului.

"Universul întreg este plin de inteligen i de intenie: de la cea
mai mic particul elementar pân la galaxii. i. ceea ce este ex-
traordinar, în ambele cazuri este vorba de aceeai ordine i de ace-
eai inteligen. [...] Sub faa \izibil a realului exist deci ceea ce
grecii numeau «logos»), un clement raional, inteligent, care reglea-

z, dirijeaz i însufleete lumea, i care face ca aceast lume s
nu fie haos. ci ceva ordonat"

3
.

Desigur, procesele fundamentale care guverneaz universul la ni-
tclui acestei "reele de informaii" sunt, înc o dat, situate dincolo
mc zona cuantic: nurnai când ichnologia ne va permite s ptrun-
dem la niveluri de existen infime. \om avea posibilitatea s pa-
ltin in împria înc neclar a informaiei cosmice' înc de acum
Bns. oamenii de tiin îi dau scama câ dincolo de realitatea mate-
nal exist o realitate spiritual, "o vast gândire pe care, dup o

Buntate de secol Jc tatonri, noua fizic începe s o îneleag, in-
l^ilandu-ne pe noi. vistorii care UfiteU, sa ne luminam do la un
mc ce nate noap;ej visurilor noastre"

2
. Fizicianul Heinz Pagcls.

fcvprimând punctul de vedere al celor mai muli savani, afirm:
pred câ universul este un mesaj redactat într-un cod secret, un cod
iosmic. i c datoria omului de tiin const în descifrarea acestui
fcod"'

tiina, care a trecut progresiv de la reprezentarea materialist a
uim crsuiui vzut la energie i de la energie la reprezentarea infor-
matic, a ajuns s sesizeze acest cod secret, acesta ordine raional,
Ceasta raionalitate care se alia la temelia întregului cosmos i pe
Bre teologia rsritean a pus-o în e> iden cu multe secole înainte
Ide orice întreprindere tiinific modern.

Vreme îndelungat, tiina promovat de secolul luminilor s-a
txoltat împotriva lui Dumnezeu din cauza inchiziiei i, în locul

I

Rjiiunii divine, a aezat la baza dezvoltrii universului legea na-
zalului i a necesitii imanente. Teoria evoluionist, spre exem-

|

piu. vrea s demonstreze în fond c apariia i dezvoltarea vieii pe
pmânt nu sunt rezultatul unei ordini interioare a creaiei, care are
ultimul izvor în Dumnezeu, Raiunea suprem, ci produsul unor

! favton externi iraionali, cum ar fi hazardul. întâmplarea oarb.
1 rebuie spus câ i scolastica medieval a contribuit indirect la apa-
riia unor astfel de teorii, prin faptul c a opus ordinea natural ce-

I Ici supranaturale, lsând impresia c lumea poate funciona ca o rc-
alnaie autonom fa de Dumnezeu.

Stantul Atanasic cel Mare. Cuvânt impoinva elinilor, in PSB 1

5

EQ3MBOR. 1987, pp 72-73.

' Cf Jcam Guitton, Dumnezeu i jtiinja, Hsrism, 1 992. p. 1 12.
3
Ibidem. p. 66.

PCf thidan.p. 101.

Ihidem, p. 75.
' tindem, p. |R.
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împotriva unor astfel de tendine de explicare a raionalului prut

iraional, sub pretextul c sunt tiinifice, dar fiind ideologii care au

efect destabilizator asupra spiritualitii i moralei sociale, teologia

rsritean a afirmat consecvent prezena Duhului lui Dumnezeu în

creaie (cf. Facerea, 1. 2). pentru dou motive principale.

Pe de o parte, pentru a sublinia c lumea nu poate exista auto-

nom, in afara lui Dumnezeu. Lumea a fost creat de Dumnc/eu din

neant, i fr Dumne/cu se întoarce în neantul din care a ieit. De

aceea. Sfânta Scriptur ine sâ-i aminteasc mereu omului c lumea

nu poate exista Iar Ziditorul ei: "dac ii vei întoarce faa. loatc se

vor tulbura; vei lua duhul lor i se vor slri. intorcându-se în râ-

n. Trimite-\ci Duhul tu i se vor zidi. i \ei înnoi faa pmân-

tului" {Psalmii. 103. 29-30). Pe de aha pane. pornind de la prezen-

a Duhului în actul crerii lumii, teologia rsritean a susinui cu

trie c nimic în creaie nu este rezultatul hazardului sau al unei ne-

cesiti imanente, ci rezultatul lucrrii i interveniei creatoare a lui

Dumnezeu in cosmos, din interiorul universului i nu din alara

acestuia, prin raionalitatea intern a creaiei.

Teologia rsritean accept cvoluionismul în msura în care

istoria universului i a vieii nu este conceput ca proces autonom.

determinat de faeton iraionali, ci rezultatul interveniei continue a

lui Dumnezeu în creaie, prin Duhul su. Providena di\in este

semnul c ordinea uni\crsului are originea în ordinea divin i c
nu poate fi rezultatul unor fore arbitrare i întâmpltoare.

Este ceea ce afirma înc din secolul al patrulea sfântul Atanasie:

"fiindc nu este dezordine ci rnduial in toate, i pentru c nu c o

lips de msura \ametria\ ci o simetrie, i pentru c nu e un haos ci

un cosmos i o sintez armonioas a cosmosului, e necesar s cu-

getm i s acceptam ideca unui stpân care le adun i le ine

strânse pe toate. înfptuindo armonic între ele" .

Or. spre o concepie asemntoare se îndreapt tiina astzi, care.

dup ce a reuit s ptrund mai adânc in taina universului. începe

s prseasc teoria hazardului i a necesitii, pentru a începe s

H In porile Raiunii transcendente Interesant. în aceast privin-

urmniortil experiment Plecând de la o regul derivat din solu-

Hlc numerice ale ecuaiilor algebrice, s-au programai moim care

produc pnn hazard o combinaie de numere care s corespund
Morilor care asigur existena universului i a vieii. Legile proba-

liijii arat cu aceste ordinatoare ar trebui s calculeze timp de
liltardc de miliarde de miliarde de ani. adic o perioad aproape

limit, pân când ar puica s apar o combinaie de numere com-
u.ibile cu cele care au permis ivirea universului i a vieii. în ur-

ia cu doar cea. 16 miliarde de ani. Altfel spus. probabilitatea ma-
nalicâ pentru ca universul s fi fost zmislit de hazard este

fclie nula! -

Dac aceste constante unhcrsalc nu ar fi avut valon precise,

versul nu ar fi evoluat niciodat in direcia care a permis exis-

ta noastr. Spre exemplu, dac fora de gravitaie ar fi fost ceva
^rnii slaba Io începutul universului, noni primari de hidrogen nu s-

mai fi condensat niciodat pentru a atinge pragul critic al fuzi-

i nucleare; în aceast situaie, stelele nu s-ar mai fi aprins nici-

t Situaia nu ar fi fost moi fencit nici in cazul contrar; o gra-

vitaie mai puternic ar fi condus la o adevrat ambalare a rcac-

llor nucleare i stelele s-ar fi aprins mai furioase, pentru a muri

t de repede. încât viao nu ar fi avut nici o ans de apanie i
vvohare (dac nu cumva universul pnmar nu s-ar fi prbuit osu-

D sa înainte ca orice stea s se fi nscut) Concluzia este mereu a-

car oricare or fi parametrii considerai, dac Ii se modific valo-

area oncât de puin, eslc suprimat orice ans de apanie a vieii.

Constantele fundamentale ale naturii i condipile iniiale care

.in permis apariia universului i a vieii par a fi reglate cu o pre-

cizie uimitoare, ca i când trebuia ca ele sa ia\ orizeze existena no-

astr" .Astfel, la onginea creaiei nu exist evenimente întâmpl-
toare, hazardul, ci o condiie superioar tuturor celor pe care putem
|o Ic imaginm, ordinea suprema, care regleaz condiiile iniiale,

constantele fizice, comportamentul particulelor subatomice i viaa
Itclclor. Puternic, liber, existent în infinit, tainic, implicit, in-

m.

Sfântul Atanasie cel Mare, p. 72.
Cf Jean Guinon. p. 56.

Cf ibidem.p. 56
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vizibil - ordinea, se afl acolo, etern i necesara, dincolo de fe-

nomene, deasupra universului dar prezent în fiecare particul'.

Ceea ce se numete de obicei hazard acoper un grad de organizare

superior capacitilor noastre cognitive,

Transfigurarea materiei

O alt dimensiune specific teologici i spiritualitii rsritene es-

te convingerea, profund întemeiat pe fundamente biblice i patris-

tice, c materia poate fi transfigurat, c poale fi sfinit i îndum-
nezeit. Opera mântuitoare înfptuit de Hrisios cslc interpretat

exact în. acest sens ontologic i cosmologic Prin întrupare, jcrtla.

înviere i înlarea la cer. pentru a se ac/a pe tronul slavei dumne-
zeieti. Hnstos a transfigurat propriul su trup. pentru a face din

acesta, prin Duhul Sfânt, mijloc de iradiere i transformare a omu-
lui i a creaiei. în Biseric. Pentru a da expresie acestei convingeri

biblice, teologia patristic a fost nc\oil s depeasc dualismul

gândirii antice, dihotomia spirit-materie, care lacca imposibil ac-

ceptarea întruprii spiritului i. corelativ, transfigurarea materiei de

ctre spirit, spiritul fiind conceput ca exterior materiei. Pentru a de-

pi acest dualism. Prinii au afirmat c spiritul e interior materiei

i c materia este concentrare de energic i de caliti logice (ca ur-

me ale Logosului), astfel încât materia poale fi transfigurat de spi-

rit, de puterea Duhului Sfânt.

Spiritul nu se confund cu materia, aa cum sufletul rmâne su-

flet iar trupul trup. dar între spirit i materie exist o relaie imern
care face posibil organizarea matenci i transfigurarea luntric a
acesteia, prin aciunea Duhului Sfânt, în Hrisios i în Biseric. A-
cesta e i motivul pentru care esena cretinismului. în viziunea or-

todox, este taina materiei transfigurate în Hnstos.

Dup o vreme îndelungat, tiina, pnn fizica fundamental, a
început s progreseze în aceeai direcie. Dup ce secole de-a rân-

dul cultura european a fost dominat de opoziia cartesian între

spirit i materie (res ca%uans-res exiensa), care se întemeiaz toi

pe dualismul gândirii antice, preluat de scolastic i mai înainte de

1 Cf ibiiiem, p. 57.
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fericitul Augustin, a început astzi s descopere c particulele ele-

meniare ale microcosmosului nu sunt nici numai corpuscuie. nici

doar unde. ci simultan una i alia.

"Pornind de aici. Hciscnberg a fost primul care a îneles c starea

de complementaritate înlre aspectul de particul i cel de und în

materie pune sfârit pcnlru totdeauna dualismului cartcsian intre

materie i spirit i un aspect, i cellalt, sunt elementele comple-
mentare ale singurei i unicei realiti. Astfel se modifica, profund
i ireversibil, concepia despre separaia fundamental între spint
i materie. Si- de aici, o nou concepie, care ar putea fi numita
metarealism" ,

I

Aceast descoperire are un caracter epocal i este mai important

|

decât orice rc\olu|ie copernican. fiindc din momeniul in care
materia este atâ; corpuscul cât i und. aceasta înseamn c matena

|

poale fi transfigurai. c maieria se poate spiritualiza i transforma

jln lumin, aa cum afirm teologia patristic dinloldeauna. Dar

|

nccasiâ descoperire a pus omul în faa unei responsabiliti capita-

I

Ic. fiindc poate fi utilizat atât în favoarea omului cât i împotriva
lui

Ziua de 6 august a fiecrui an poate constitui o chemare repe-

J

una la responsabilitate. Aceasta fiindc, pe de o parte. 6 aueust este

j/iua în care Biserica serbeaz schimbarea Domnului Jg fa. în tex-
tul biblic se spune c Domnul s-a transfigurat înaintea a trei dintre
ucenicii si. asifcl încât "faa lui strlucea ca soarele iar hainele tui

|erau mai albe decât lumina". Hrisios a descoperii asifcl ucenicilor
Mi taina împriei lui Dumnezeu, în care drepii, dup cuvântul

lâu, vor strluci precum soarele (cf. Matei, 13. 43), i ne-a permis
i constatm c materia se poate preface in lumin.

Pe de alt parte, ins, 6 august este ziua în care bomba atomic
l puKenzat Hiroshima, acoperind-o cu unaa ciuperc a morii.
Contrastul cslc izbitor. Dac Hnstos ne-a arâlal calea pnn care ma-
Icna poate fi transfigurat. Hiroshima arat calea prin care maieria
poate fi dezintegrat. De o parte viaa, de cealalt, moartea. Oppu-

'Cf. iM/em.p. 107.
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nea pentru una sau cealalt implic viitorul omenirii i al planetei

noastre*

Omenirea a luat i va lua msuri pentru a evita ca noile rcuilc

ale tiinei s nu fie utilizate împotriva omului i a vieii. Dar acest

control va rmâne mereu nesigur atâta vreme cât tiina va fi cer-

tat cu Dumnezeu. Progresul tiinific demonstreaz c c posibil ca
tiina s se împace cu Duiunc/eu. ca în locul unei metafizici care

face abstracie de Dumnezeu s ajung la o metafizic a prezenei

lui Dumnezeu c*» Zidilor al universului, a unui Dumnezeu caro. or-

ganizând raional universul, a (acul posibila dezvoltarea tiinei i
contemplarea lumii. E vorba de neccsilalca unei metafizici care s
nu porneasc nici numai de la Dumnezeu (teologic), nici numai
de la om (antropologic), ci divinoumanâ. avndu-l în centru pe
Hristos. Dumnezeu adevrat i om adevrat. Pantocrator sau Atol-

ntor al universului.

Daca. pân în secolul nostru, pentru majoritatea spiritelor lumi-

nate- tiina i religia erau ireductibil opuse una alteia, tiina res-

pingând religia din onec descoperire a ei iar religia interzicând ti-

inei s se ocupe de "Cauza prima'*, raporturile par a se schimba în

mod sensibil,

~de puin timp, începem s trim fttr s tim acest lucru - imensa
schimbare, schimbare impus raiunii noastre, gândirii noastre, fi-

losofiei noastre, de munca invizibil a fizicienilor, a teoreticienilor

lumii, a acelora care gândesc realitatea. f„.| în final de mileniu,

noile progrese ale tiinei permit s se întrevad o alian posibil.

o convergena inc neclar intre tiinele filosofice 51 cunoaterea
teologici înirc tiin i misterul suprem"'.

Suntem convini de acest lucru, fiindc universul creat nu este au-

tonom, implicând prezena Duhului lui Dumnezeu, care vegheaz
ca aceast convergen mull-ateptat s se realizeze, spre benefi-

ciul umanitii întregi.

Jcan Guitton. p 22.
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Istoria recent, actualitatea i perspectivele

raporturilor între teologie i reprezentarea

tiinifica a lumii

IX Cosiache

De la conflict Ia convergent

Este din ce în ce mai evident pentru toat lumea ci ast/i* în acest

lirap al marilor întâlniri - pe care Bl aga :
l considera similar numai

epocii elenistice -. mentalitatea european pare a trece printr-o no-

u i profund criz a reperelor i a identitii Conservând într-o

marc msur spiritul care a animat naterea lumii moderne, civi-

lizaia de tip european se vrea eliberat de religie i moral, deci

posîcrctin i autonom, insa paii pe care i-a svârit, mai ales în

secolul nostru, o determin acum s se defineasc drept postmo-

dernistâ. Ceea ce înseamn c nu mai are încredere in axiologia sa.

in vechiul su sistem de referin, care a configurat-o iniial.

Renunarea la modernism înseamn abandonarea prclcniici de

exclusiviiaie a minii, a conceptului de raiune autonom - supra-

pus naturii, capabil s interprete/c i s modele?» realitatea dup
propriile crileni. gusturi i patimi - înlocuit cu ideca unei mini
deschise, apt s-i depeasc prejudecile i s recunoasc reali-

tatea aa cum este. chiar dac nu e mereu convenabil Semnificativ

in aceast privin este faptul c tot mai muli oameni de tiin i
filosofi ai tiinei sunt contieni - Iar a deveni îns neaprat mis-

tici - de misterul acestei lumi croite dup alt logic decât cea re-

ducionista i de necesitatea unei alte abordri dect aceea a trium-

fahsmului corifeilor începutului modernitii i ai scientismului.

Inlr-un asemenea cadru se pot rediscuta, desigur, premisele mo-
dernului conflict dintre tiin i teologic, dar i - de aici - per-

s peciiva unei colaborri sau mai precis a unei convergene tune ti*

onalc a cercetrii tiinifice i a interpretrii teologice. Mai mult,

este cadrul în care se pot evidenia actualitatea i potenialul con-

structiv ale ortodoxiei pentru lumea de acum i de mame.
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înainte de a propune articulaiile acestei perspective, c impor-

tant sa contientizm principalele repere i cauze ale conflictului,

în fapt ale excluderii Bisericii i teologici din sfera preocuprilor o-

mului modem.

1 tiina i teologia în modernitate
1

Reacionând Ia exclusivismul teologiei apusene mcdie\alc, care

pretindea infailibilitatea - justificata supranainralist îns de fapt

întemeiat pe concepii (meta)fizicc perimate - în cer i pe pmânt.
tiina i cultura moderne au procedat la o secularizare profund a

mintii i a cunoaterii, pretinzând aceeai infailibilitate îns justi-

ficând-o exclusiv naturalist, ca aptitudine înnscul a raiunii de a

cerceta i în|ciegc realitatea. In fond, o prejudecat era inlocuil cu

alta, de vrome ce noua logic, matemalic. nu propunea mintii o

flexibilitate mai marc decât exerciiul scolastic . Se poale spune c.
schimbând perspectiva i. o dat cu aceasta, mijloacele - care au

produs efecte specifice -. Europa nu a inlaptuit altceva decât a câ-
tigat pnmul om când. la fel de copilrete, a \nit s cunoasc pe

cont propriu, fr un mxstagog adecvai

Concret, s-a schimbat coninutul celor dou domenii: daca, în

evul mediu, domeniul public era dominat de teologie, domeniul

privai rmânând locul incontrolabil al celor mai secrete experiene

(tiinifice dar nu numai), în modernitate, mintea autonom i cer-

cetarea tiin(ific au acaparat domeniu! public, excomunicând teo-

logia, ingropând-o în domeniul privat.

O cau/ important a acestei alternane este chiar teoria scolastic

a dublului adevr. îneleas treptat ca posibilitate de existena a do*

u adevârun autonome, unul al credm|ci i unul al raiunu. Dac.
în evul mediu, teologia a încercat sa pastre/e un echilibru (ca in

soluia lui Nicolaus Cusanus, de afirmare a convergenei contrarii-

în mure parte, considerabile de moi jos reiau, înli*o form i cu o argumen-
lan: noui, aseriuni din proiectul tezei melc de doctorat realizat sub conduce-
rea tiinificA a pr prof Dumitru Popescu.
2
Cf. pr prof Dumitru Popescu, Hrtstas, Biseric, xaciemu EtBMBOR.
lyy^p. 37.

lor), reducjoiusmul tiinei moderne - pe urmele contestrii de c-
tre Descartcs a posibilitii oricrui adevr decdt cel stabilit prin
cercetarea empiric i examinarea raionala - a condus la elimina-
rea teologici din curi

Revoluia moderna - de form social în Frana, de form filoso-

fic în Germania i de form tiinific în Anglia - a însemnat de-
plasarea dinspre domeniul intcnori tatii, cercetat cu predilecte de
teologic, ctre domeniul exterioritii. Ca atare, omul modern a în-

cetat s se mai preocupe cu adevrat de sine. cutând mereu în afa-

ra sa; a încetat s mai \reas fie pentru a încerca doars pie sau.

cum s-a dovedit curând, doar Sâ pttat is aib. Totul se rezuma,
deci. la marea trecere dinspre interiori talea subiectiv a sufletului

farâ trup, din spiritualitatea medieval, ctre exterioritatea obiecti-

v a unui trup i a unei lumi Iar sufleu la alt nivel, trecerea din-

spre calitativ s^c cantitativ. Este de la sine c în noul context nu
mai era loc pentru teologic, credin, duh, peniru gândul vieii ve-
nice i nici pentru o perspectiv teleologic asupra realitii.

Dup Gcorges Duby. opiunea modernitii a fost pregtita teo-

logic i anticipat pcactic în preajma trecerii spre al doilea mileniu
al erei crctuic. Biserica occitfcntal. Un/nd consecvent s sacra-
lizeze istoria, s edifice htc et nune impniia lui Dumnezeu, a in-

augurat de fapt, în jurul anului o mie - prin cltoria spre s/aniui

momint i pe urmele Mântuitorului sau mai precis pnn cruciade -
cucerirea lumii v/ute 1

. Este o radical schimbare a mentalitii
occidentale - premis pentru secularizarea de mai tar/iu -, în sen*
sul orientrii dinspre valorile spirituale i perene ctre cele maleri-
alc i perisabile, dinspre virtutea îneleas ca desvârire dinuntru
a omului la virtutca-aciunc ad extra a omului, fenomen manifest
in ( I) înlocuirea visului "platonic" al Ierusalimului celest cu imagi-
nea "aristotelic" a paradisului plmâmesc, precis localizat i reali-

/-t practic; in (2) substituirea imaginii stilucitoare a unui Hristos
iranscendem lumii cu aceea a unui istoric bsus. radical umanizau

|Oeorgcs Duby^Arwl 1000. Polirom, IW6, pp M i 225. Vide. pe aceeai
mi\.\. Al Mirojicscu, Certitudine i adevr, tlarisma, 1992, pp, 27-28, jr,

pi mi i_> Pah^Ut Teolog!* p cultura. EIHMBOR. 1993. pp, 9&-100
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i, de asemenea. în (3) renunarea la procedeul augustinian al jusli-

ficârii teologice a contimci pentru tendina de certificare antropo-

logica a lui Dumnc/cu1

.

C este vorba de rsturnarea perspectivei sau numai de consecina

unor subterane demersuri mai vechi (fie chiar i ambele posibiliti

deodat), eslc ceri c lumea modern a devenit inapt pentru va-

lorile epocii anterioare Faptul se manifest sensibil nu numai in

opiunile liincbr, ci chiar în modul de gândire i via al tot mai

multor oameni, pentru care interpretarea tclco-Zteologic a realitii

devine din ce în ce mai ignorat (finaliialea este substituit de utili-

tate;, situaie lipsit de similar pentru aria rsritean tradiional a

credinei i a civilizaiei europene.

IJ Creaionism i evoluionism. Câteva repere

Conflictul modernitii cu valorile i criteriile tradiionale proprii

evului mediu apusean e manifest în celebra disput între interpre-

tarea tiinific i cea teologic a realitii. între creaionism i e\o-

luionism. Sunt nevoit s almy atenia asupra unei distincii pe care

muli specialiti i entuziati o ignor: crcaionismul arc conotaii

diverse în Occident i în Orient. în cele ce urmeaz m voi referi ia

modul occidental de a înelege crcaionismul, mod care explic

foarte bine cau/clc conflictului.

Cele dou interpretri ale realitii, crcaionismul i evoluio-

nismui, sunt marcate de unilateralitate, sunt extremiste în egal
msur. Explicitiind. este evident c ideologia creaionistâ, preocu-

pat de alirmarca atotputerniciei lui Dumnezeu, a ajuns s vor*

beasc. dac nu de un cosmos adus Ia existen în stare de per-

feciune dintru începui, cel puin de o determinare exclusiv supra-

natural a universulul La rândul su. i din spirit rcaclh. ideologia

evoluionist, preocupata de interpretarea naturalist a realitii* a

exclus orice implicare a factorului divin în dinamica universului, a

vieii, i astfel orice posibilitate de a interpreta teologic i teleo-

logic realitatea. Pân la urmi chiar creaionismul - care a îneles

transcendena Ini Dumnezeu ca absen din creaie i a proferat

imaginea unei intervenii divine arbitrare, capabile s suspende or-

dinea natural (interpretarea Deux ex machtna) - a oferit gândirii

moderne ce! mai potrivit pretext pentru eliminarea lui Dumnezeu
din ordinea natural, în urma creia nici umanitatea (chiar creat
dup chipul lui Dumnezeu) nu mai avea semnificaie pentru uni-

vers.

tiinele ^obiective" au profitat din plin de "gâlceava înelep-

ilor^ - de lupta abstract a ideilor (conflictul dintre scolati i gân-
direa dci5l) -, renunând ta dualismul filosofic pentru o concepie
materialist. în acest feL de Ia dualismul pe verticala spint-mate-

ne/nevzut-vzut, s-a ajuns la o ontologie monist i la dualismul

pe orizontal contnnâ-realitate.

Alexandre Koyrâ descrie perfect drumul, parcurs de tiina mo-
derni i în special de cosmologic, de la cosmosul icrartii/at onto-

logic, calitativ al scolasticii pentru care era posibil intervenia

proniei divine - în care credea efectiv Newton - la universul in-

finit, judecai cantitativ, al aciunii mecanice. Pân la un punct, pre-

textând conceptul scolastic de Creator perfect gânditorii moderni
(Dcscartcs i Leibniz) afirmau c Dumnezeu nu poate interveni în

creaia sa fara s-i tulbure perfeciunea i ftr s se nege pe sine:

ulterior, oamenii de tiin ai modernitii au încetat s mai apeleze

Ia ipoteza dmnâ. convini c universul deine resorturile fiinrii

sale autonome 4

. Mai concret Koyre arat c din momentul in care

s-a concluzionat infinitatea universului - de altfel, soluie metafi-

zic dincolo de posibilitile experienei noastre -. gândirea mo-
dern a fost determinat s renune Ia conceptele de creaie i fina-

litate (pp. 146 i 213V adic s elimine orice loc/rol al lui Dumne-
zeu în istona cosmosului <pp. IS6-187). La 50 am dup Newton,
întrebat de Napoleon despre locul lui Dumnezeu in sistemul su
cosmologic, Laplace avea s rtspund nonalam c nu a avut ne-
voie de aceast ipotezi Astzi, Stephen W Hauking jongleaz cu
noiunea unul Dumnezeu care a ales, posibil. legile dup care s se
conduc um\ ersui, fr a putea însâ contrazice aceste legi i Gri a

1 Georges Duby. pp. 234-235.
Cf Ai Koyri* Qe ta lumea închis la imrverm/ infim. Humamias. 1997. pp

8*0-214- •
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se mai implica activ în islona universului El afirm c universul

in expansiune nu exclude posibilitatea postulrii unui Creator - aa
cum se argumenta i in dovezile raionaliste ale scolasticii - ins
acest model al universului introduce limitri asupra momentului

când Dumnezeu ar 6 avut dreptul s se implice
1

.

Alternativa acestui conflict, de-a dreptul distructiv pentru contiin-

a european - faptul este evident, spre exemplu. în sentimentul

schizoid pe care îl triesc copiii romani de astzi, constrâni s în-

vee pentru orele de biologie câ omul esle doar un animal ceva mai

rsrit, produs al unei evoluii (ar sens, iar pentru orele de religie

câ o*mtl e creaia lui Dumnezeu -, este imaginea (deloc obinuit
in mediile teologic inculle) unui Dumnezeu care îi manifest atot-

puternicia kenatic* prin acomodare cu posibilitile i cu dinamica

interna a universului care. pnn natura sau in virtutea planului di-

vin, se mic teologic Despre aceasta ceva mai departe.

Revenind, este clar c leza creaionist pune totul pe seama lui

Dumnezeu, neliind preocupata i de c\aluarca po/itivâ a micrii
universului, iar teza evoluionista, refuzând orice plan preelaborat

i orice prezen supranatural, pune organizarea universului pe

seama "miracolului" natural al hazardului i al unei cauzaliti i-

mancnlc* autonome.

încercând inutil s conserve paradigma cosmosului static i în-

chis al antichitii (afacerea Gahlci rmâne semnificativ în aceast
privin[\ crcaionitmul supranaturalist al teologilor occidentali nu

a lacul altcc\ a decât s discrediteze Scriptura i, în acelai timp. s
rateze ansa articulrii Bisericii în noua reprezentare a realitii.

Curând, orice pretenie i orice susinere ale teologiei aveau s fie

excluse^ tiina angnjandu-sc hotrât i devenind din ce în ce mai

eficient pe drumul descoperirii legilor naturale. Mai mult în for-

ma pozitivismului i a scientismului, modernitatea avea s consi-

33

ore c toat viaa i activitatea societii omeneti *c pot organiza

cccptabil doar prin aplicarea criteriilor tiinei *

Mitul scientismului, replic modern a republicii filosofice i-

[inate de Platorv i-a aliat justificare in cosmologia i antropo-

moderne.

1.2 Despre locul lui Dumnezeu i al omului în

universul infinit

Mutaia dinspre medieval spre modernitate îi afl resorturile a-

Bfcnci in ocul suferit de mentalitatea european o dat cu desco-

Ipcnrca unui univers bnuit ca infinit (în termenii Iui Stephen Haw-
|lmg, finit dar nelimitat), oc prelungit prin descoperirea contem-

poran a expansiunii cosmice Lrgirea orizontului perspectiva di-

{luuiitc a universului în continu (poate venic) extindere, a zgu-

duit radical concepia despre situapa omului în iunie

Pentru Alexandre Kojre, aceast criza adânc a contiinei eu-

ropene înseamn schimbarea structurilor gândirii, modificarea te-

|mounlor cugetrii noastre despre omenire i lume. în sensul de-

Btntrrii universului din om i implicit în sensul coiicluzionrii lip-

\%v\ de rele\an( a fenomenului uman pentru vastele i incomen-

surabilele inUnderi siderale. Omul a pierdut locul central în uni-

vers privilegiul de fiin superioar de \rcmc ce j disprut chiar

|Iuin<j;l modelul cosmosului cu care el era familiarizat, în fapt, deja

h modelele copemican i galilccan nu mai era nevoie i de om
entru o descriere completa a universului tideea. "dogmatizat" fi-

Bnofic in dualismul cartcsian_ j^ca sa fie atacat de Kant. care pre-

lica "o nou cotitur copernican", de reintroducere a omului in

centrul lumii t al cunoaterii).

Mai precis* afirma Ko\tc. schimbarea de perspectiv s-a în-

bpiuii pnn renui.taroa la imaginea unui cosmos geometric struc-

lurji $i ontic ierarhizat în favoarea reprezentrii unui "univers m-
dcimiL chiar infinit", lipsit de orice ierarlui fiiniale i unificat nu-

mai pnn identitatea legilor care guverneaz toate regiunile, toate

CC Stephen W, Hauking, Scurta istoriea timpului. De la BigBang ta

gurite negre, Humanitas, 1995, p. 23; I Isul lui Eiwtein $ alte eseuri*

Humanitas. 1997, pp. 104-105-

PCI Join-Piene Loncbamp, Science et crayance^ Desclee de Brouwer, Paris,

P02.pp 211-212
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dimensiunile sale. Altfel spus, prin înlocuirea concepiei aristote-

lice despre spaiu închis, crdonat calitativ (in registre), preluata ca
dogm de scolastica medievala, cu spaiul omogen i infinit din

geometria euclidian (judecat cantitativ). (Dei azi se \orbete din

nou despre un univers ierarhizat în sisteme solare, galaxii, roiuri

galactice sau superroiuri galactice» ideca nu mai are vreo conotaie

calitativ; aceasta mai poate fi sugerat numai în descoperirea unui

alt nivel de realitate, ce! cuantic). Procesul acestei schimbri trebu-

ie îneles aadar, spune Koyre. ca istoric a distrugem cosmosului i
a infinitizârii universului, proces care. direct i explicit, a determi-

nat renunarea, cum deja am vzut, la orice idee de cauzalitate

transcendent in favoarea interpretrii deterministe a unei realiti

privite numai sub specia naturalului
•

Într-un univers conceput de acum înainte ca vid de orice pre-

zen a lui Dumnezeu - i de aceea Iar semnificare spiritual ~,

într-o lume cu neputin de judecat sub specia valorilor, tar per-

feciune i finalitate
2
* omul s-a aflat dintr-o dat singur i pierdut

(fr repere) in aa imensitii cosmice, o apariie întâmpltoare i
o cantitate neglijabil, cu totul inconsistent în ansamblul din care

face parte. Evident, nu se mai putea sustrage mei ci explicaiei na-

turaliste pe care a aphcat-o realitii, ajungând în cele din urm s
renune la pretenia de fiin caracterizat cultural (sau, teologic zi-

când, întemeiat spiritual). In chiar clipa în care Descartes afirma

c unica \alidarc a realitii provine din contiina omului, in clipa

în care luminitii proclamau capacitatea nelimitat de cunoatere a

minii umanc f în clipa în care Nietzsche creiona Ubermensch-xA eu-

ropean, tiina creat de acesta din urm îi arunca în insignifiant i
nonsens.

intr-una din meditaiile sale. °ascal afirmase deja, C3 despre sine.

sentimentul pe care ii triete ateul in faa universului lipsii de con-

tur: „Le silence eternei de ces espaces infims m"cflraye'\ Gândul

csie similar celui exprimat de Kepier în critica sa fa de ideca unui

univers nemrginit; „Acest gând are in sine nu liu ce oroare as-

cuns! într-ade\r, eti un rtâcilor în aceast imensitate creia ii

sunt negate orice limit, orice centru i, prin aceasta, orice Ioc de-

terminata

Modificarea imaginii lumii, trecerea de la reprezentarea unui cos-

Iroos limitat i static spre aceea a universului infinit - sau deschis,

cum se spune, mai prudent acum -, aflat în continu expansiune (o

descoperire a secohlui XX), a ocat profiind contiina omului de

Bp european. Dar poate c lovitura cea mai puternic a fost nu ace-

ea care a scos omul din centrul lumii concepute ca tot organic, bine

'ibucturar i coerent, ci aceea care a condus la afirmaia c univer-

sul, interpretabil doar sub aspect cantitativ, nu arc vreun sens i ni-

ci finalitate i c nici nu poate constitui fundamentul unei scri de

kalori, afirmaie Ia captul creia aflm nihilismul, anarhia i dis-

perarea
1

.

Profund rvit, precum "libertinul" lui Pascal, omul european

'asista neputincios la prbuirea tuturor certitudinilor sale. a orgo-

liului de laptur distinct fa de ansamblul pe care se obinuise

prea curând a-l numi res extensii. îngropat sub noianul lucrurilor-

de-huL din care singurul absent era ci însui, a continuat s pre-

tind c tiina îi da putere Joc teribil, situaie paradoxala, pentru

ca. înspimântat de lume. complexat de imensitatea ei fr sens,

omul a început cucerirea tehnic a acesteia. Astfel a fost inaugurat

epoca cea mai frmântat din istoria umanitii - a concurentei c-

conomice, a rzboaielor nimicitoare, a dezastrului ecologic

1 Cf AL Koyre, pp. 5-7; de asemenea, X R Lonchomp, pp 84-86,
1 Ct Al Koyr£

fe
p.7. Despre acestea i cu moi multa antipatic pentru încerca-

rea lui Newton de an gsi un Ioc lui Dunmcieu in infinitul univers mecanic,

vezi Arthur Kocstlcr, Lunaticii. Evoluia concepiei despre Uni%'erx de la Pita-

gora h Xewtott. Humanilas. 1995, pp. 409-410. Privind excluderea inirebn-

lor despre originea i sensul universului in cosmologia modern, vezi Jean-

Michei MaldamC, Le Chnsi et le cosmos. Incidence de la cosmologie moderne

mrla ihiolagi^ IJesetee, 1993. p. 26.

1 re- Cf. Kovre, p. 4 1; Koestler, p.45; Lonchamp, pJ64. Despre disperarea pro-

fund in mentalitatea european, cauzat de ideca lipsei de sens i insolita de

bol* mentale- vide Lcsslic Ncwbigm. The oiher $ideof!9H4. Questicmsfor tiie

churches, WCC
f Geneva 1983, pp. 1-2.
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K3 Cauzele de ordin teologic ale conflictului i
problema depirii competenelor

Dincolo de mutaiile produse în contiina europeana prin desco-

peririle tiinei moderne, premisele conflictului dintre tiina i teo-

logie trebuie cutate, cum aminteam t moi sus, chiar în structurile

concepiei cretinismului occidental, mai exact în modul defectuos

în care a fost reprezentata relaia dintre Dumnezeu i univers In

fapt, teologia occidentala a construit treptat, pe fondul dualismului

augustinian (motivat de necesitatea depirii panteismului antic)* o
prpastie conceptual între Dumnezeul absolut i lumea limitat.

fapt evident în separata scolastic natural-supranatural. potm it c-
reia harul divin este un clement creat, intercalat ca o veritabil cen-

zur ontic între Creator i creaie, sau în separaia radical a corn*

pclcnclor celor dou '"împrii*\ eclesial i secular, despre care

vorbea Lulhcr, reiterând o tem augustinianâ.

Construind treptat reprezentarea unui Creator distant prin fap-

tul c a interpretat transcendena divin ca absena din creaie, oc-

cidentul cretin a devenii incapabil s recunoasc raionalitatea i
caracterul teonom al creaiei, aceasta mai ales în condiiile în care

facerea lumii a fost îneleas ca act de putere divin i mai puin ca

expresie a unei gândiri precedente* apt s proiecteze acele pârghii

prin care universul - intr-un continuu eveniment sinergie, al întâl-

nirii cu Dumnezeu - s-i poal urmri i împlini sensul
1

.

Conceperea actului creator ca manifestare absolut a atotpu-

terniciei dhinc. pe de o parte, i lipsa unei perspective a raiona-

litii teonome a creaiei, pe de alta. se explic prin faptul c gân-

direa occidental nu s-a ocupat i deci nici nu a Je/v oftai - pe fon*

dul unei triadologii defectuoase, în care persoanele Sfintei Treimi

sunt reprezentate fie ca individualiti active ad extra pe con! pro-

priu, fie ca imposibil de identificat într-o aciune unitar a crei

Vezi. despre aceasta, pr prof Dumitru PopesciL Ortothixie ji cant&npora-

nertate, Diogenc. 1 996, pp. 1 90- 1 92; idem, Hrixtttx, Biseric* societate, pp.

120-122, De asemenea, pr. prof l). l*opescu&diac. Dom Cosluchc. Introdu-

cere in dogmatica ortodoxa. Teme ale credinei cretine din perspectiva ctm-
pamiâ, Ubra, 1 997, pp. 119-1 20.

37

surs e "Dumnezeul" anonim i nu Stana Treime - imaginea unui

Dumnezeu care crea/a mereu prin Logosul su. Consecutiv, nici

chipul {"biblic i bine reprezentat în tradiia creti nismului orlodox)

unui Hnstos cosmic, a crui întrupare t a crui activitate în trup s
depeasc nivelul reconcilierii umanitii pctoase cu acel Dum-

nezeu orgolios i rzbuntor al soteriologiei (anselmiene) de factu-

Ir juridica.

Procedând astfel, gândirea cretin occidental a limitat drastic

sfera competenei sale Ia sufletul uman i la istoric. lsând trupul i
lumea Iar o perspectiv teologic, (ar posibilitatea unei adevrate

evaluri spirituale Din aceast limitare «e revendic atât gândirea

detst i fenomenul secularizrii cât i materialismul tiinelor mo-

derne, tendina de epui/are industrial a lumii, consumismul. Arti-

cularea defectuoas, deci, în scolastic, a creatului cu necreatul, a

naturalului i a supranaturalului, a dus nu numai la revolta gândirii

moderne i la rexendicarca - perfect justificat - a autonomiei ti-

inelor, ci i la excluderea oricrei legitimiti a interpretrii teo-

!
/teleologice a realitii.

Aceast excludere era pregtit de thomismul care. contrar de-

mersului augustinian-anselmian al interioritpi, se preocupa numai

de sfera lumii obiective. în ideca de a legitima supremaia Bisericii

asupra lumii* in felul acesta, centrul teologiei înceta s mai fie ex-

periena omului cu Dumnezeu, de unde. indirect, refuzul extinderii

problemei sensului la dimensiunile întregii creaii.

Aceste deficiene nu exist îns în teologia i experiena cretinis-

mului ortodox, care se întemeiaz pe contiina i trirea prezenei

dinamice a lui Dumnezeu în creaia sa. situaie cxpliciiatâ în teoria

energiilor nccrcaic. Odihnind în creaie, în om i în lume deopo-

triv. Dumnezeu nu relaioncaz laplurile cu el i între ele cu pu-

terea sa abuziv, ci activeaz o posibilitate a reciprocitii care

exista în toate, deopotriv în om i în lume. i aceasta pentru ca

omul i lumea se revendic din Cuvântul prin care toate s-au tcut

existând ca modele ori gânduri divine întrupate, ca raionalitate

plasticizat, cum spune printele Stniloae, i tinzind spre împlini-

rea comun în Logos. Din aceast perspectivi lumea, viaa nu se

descoper mei doar printr-o interpretare supranaturalista i nici
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doar pnnir-o .explicaie naturalist- Aceast perspectiv rmâne

deschis pentru dialogul intre tiina i teologie.

Dac, din perspectiva tradiiei ortodoxe, nu exist premise pentru

un conflict între cercetarea tiinific i interpretarea ieo-/teleo-

logic a realitii - de \Temc ce teologia nu e chemat s dea sea-

ma de fapte, ci de semnificaia final a acestora -, este cât se poa-

te de clar c în contextul occidental s-au produs abuzuri de ambele

pri. De o parte, teologia a crezut c. uitcmcindu-sc pe fi/ica lui

Aristotel i pe astronomia ptolemaic, se afl in posesia unciphito-

sophiaperenms sau a unei tiine infailibile, ignorând evidena da-

telor rezultate din cercetarea tiinific experimental i a calcule-

lor matematice: pe de alt parte, tiina nu s-a mai mulumit s des-

copere, propunând - la rândul su cu pretenii de infailibilitate - o

nou interpretare a datelor. Iar apel la sensul teleologic al creai-

ei
2

.

Faptul e evident în chiar zorii gândirii modeme. In reprezentarea

universului infinit - cum deja am \zut -. lumea nu prea s5 aite

vreun sens i, spre exemplu. Descancs nu mai era deloc preocupat

de o interpretare finalista a realitii Universul este constituit din

spaiu i micare, din forme aflate in raporturi matematice i din

ordine, astfel încât nu se preteaz propriu-/is interpretrii. înele-

gerii, ci descrierii, studiului analitic, tiinei
3

.
Mathesls universalfs.

tiina perfect unificat i atotcuprinztoare a lui Descartes. este

capabil s formuleze ecuaiile problemei pentru a ajunge, prin cal*

cui. s determine ceea ce este necunoscut. De altfel, metoda carte-

stan - cuprinzând dou principii (îndoiala metodic i cunoaterea

1

Despre modul in cârc gândirea teologic rsritean concepe acest raport,

\ai Vladimir Lossky. Teologia misncâ a Bisericii Rsâritjilut\ Anastasia, pp
132-133: prprof. D. Popescu, Teologie jt cultura, pp. 105*107 Liniile majore

ale atitudinii selective a teologiei au fost trasaie de stantul Vasik cel Mare (cf.

Omiliaa XXII-a. Câtre tineri, 21.

: Basarab Nicolescu observ, de aia. abuzurile reducioniste ale scientismului

care nu accept alt cunoatere decât ceai tiinific >i nici alta a realitii

decâl cea cun; esie accesibil tiin|ei (ci" Transdiscipltnantatea. Manifest ?o
brom, 1 999, pp. 133-135).
3
Cf. Descartcs. Expunere despre metod% 6.
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autentic) i patra reguli/criterii iar de care cunoaterea cen e

imposibil (evidena, analiza, ordinea, inducia') - nu las loc i
pentm un aii tip de abordare a rcaliliL Dac cele dou principii i

primele trei reguli sunt neutre din punctul teologiei, pur tiinifice,

al patrulea criteriu ascunde o confuzie regretabil: Descancs, tiin-

a modern o dal cu el. consider c interpretarea poate fi suplini-

t prin acumularea datelor (e o deplasare de ia meloda teleologic

la cea eulaxiologic. demers \i/jbil i la Hawking: "scopul final al

tiinei e de a da o singur teorie care descrie întregul univers"').

Laponul tiin(-teoIogie a fost formulat de ambele pri in termenii

ri conflict fora soluie între dou interpretri ale realitii. In

IpL era doar o depire a competenelor, cum a preci/at Einstein,

re intuta ceea ce astzi pare din ce în ce mai greu de cutat in-

Inirea dintre cercetarea tiinific i perspectiva teo-/teleologic.

Urc descriere i interpretare:

"tiina nu poate decât s stabileasc ce este. nu i ceea ce trebuie

sâjlet iar dincolo de domeniul ei rmn necesare judeci de va-

loare de tot felul Religia, pe de alt pane. are de-a face doar cu

cvatun ale gndini i aciunii umane: ea nu poate vorbi cu temei

despre fapte i relaii dintre fapte. Potrivit acestei intcrprclri. bi-

neciuioscuteie conflicte dintre religie i tiin din trecut trebuie

puse toate pe seama unei greite înelegeri a situaiei'" Observaia

osie desigur corect, dei Einstein reduce rolul teologiei doar la o

discuie despre valorile umane; asizt recuperarea perspectivei fi-

naliste in cosmologic permite descrierea unui univers mehonsttc*

al valorilor Ulterior, printele Pierre Teilhard de Chantin a descris

mult mai exact raporturile, concluzionând c "Religia i tiina

suni cele dou fee ori faze conjugate ale unui act complet de cu-

noatere*
4

.

KT thidem.2

jCf Si Hawking, Scurt istorie a timpului, pp 24-28.

r Alberi Einstein. Cunt vii eu lumea. O antologie. Htunaniuw, 1 992, p> 273.

f Pierre Teilhard de Chordin. t*e MAkMfeM /tumain, Scud. 1 970. pf>.
285-

BH7 Pe aceast 'inie s~a mers. spre exemplu, în conferina de la Boston (1979)

Con-siliului Ecumenic al Bisericilor, la care care au participat in egal raâsu-
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Chiar daca aceast întâlnire nu a avut înc loc într-o form ex-

plicita, devine ins din ce în ce mai evident c do ambele pri se

constat eforturi de recuperare. Din partea teologici, dorina de a*

sumare a noii reprezentri tiinifice a lumii i a vieii; din partea

tiinei, dorina de a depi explicaiile comode întru o înelegere

superioar a lucrurilor, de asemenea cutarea unei etici capabile s
asigure aplicarea benefic a rezultatelor sale, care s nu trdeze

speranele omenirii.

2 Repere ale tiinei contemporane.

Mintea deschis

Preliminar oricrei discuii despre angajarea dialogului între tiin
i teologie, trebuie s lum în calcul faptul ci din momentul în ca-

re oamenii de tiin. în secolul nostru, nu s-au mai mulumit cu a*

cea condiie cartesian a enumerrii, a cercetrii/descrierii diverse*

lor obiecte fizice, cutând înelegerea lumii i a vieii, contiina

civilizaiei de tip european s-a angajat pe un nou dnim, de rea-

propierc a diverselor perspective (asupra omului i a lumii), precis

delimitate în era modern Acest demers se înscrie pe linia unei noi

schimbri de paradigm, revoluionând modul în care pân acum

erau înelese tiina i realitatea.

Simptomele noii orientri sunt multiple. Eseniala este ins ide-

ea unui nou lip de minte, deschisa^ reticent, de o parte, fa de

certitudinile propuse de tiina "clasic" i atent fa de limitele

expresiei matematice: receptiv, pe de alia, spre diverse moduri nc-

convcnionalc de cercetare, de experien, fa de expresii existen-

iale ale cunoaterii, de genul simbolului, al mitului sau al para-

bolei
1

. E cât se poate de relevant faptul c tot mai muli oameni de

tiin accept s-i prezinte observaiile i concluziile prin metafo-

re* tar a prea jenai pentru pana de curând suspect de imprecisa

expresie nonmatematica (acest demers poate fi îneles ca efort în

vederea popularizrii celor mai noi rezultate ale tiinei în medii

r6 oameni de tiin i teologi (cf Jean-Luc VAor>Ac\. v\
.
S*:icnct stms con-

science? Fot. science et avetârde l 'homme* 1,-abor et fides. 1 980).
1 CE Jcan-Picrre Loncbamp, pp. 200-204.

t
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prea puin pregtite pentru receptarea acestui tip de informaie, îns

el manifesta i o anumita libertate pe care omul de tiin contem-

poran a regsit-o, fa de canoanele rigide ale modernitii).

Bine susinuta logico^maicmatic. tenia apare, spre exemplu, la Ro-

ger Pcnrosc: "ceea ce este accesibil matematicienilor - i de fapt

tuturor celor care pot gândi logic, cu înelegere i imaginaie - se

afl undeva deasupra a tot ceea ce poate fi formalizat ca un set de

reguli. Regulile pot fi. uneori, un substitut parial al înelegerii, dar

ele nu poi niciodat sa o înlocuiasc în întregime"
1

. La rândul lor,

distingând între lumea "aa cum e în realitate*
4

i reprezentri. John

Barrow i Frank Tipler afirma c teoriue noastre fizice sunt apro-

ximri privind rcnlitatea*-

Molorul acestei schimbri de atitudine a oamenilor de tiina e noul

drum pe care a fost angrenat cunoaterea tiinific prin interme-

diul mecanicii relativiste, einsteinian. i a principiului relaiilor de

ncdclcrminar&'inccrtitudinc formulat de Wcrner Hcisenberg. Mai

precis, drumul deschis prin contientizarea existenei a dou nive-

luri de realitate.

Dup Alfred ICastlcr, laureat ol Premiului Nobct pentru fizic,

pruicipiul formulat de Hcisenberg a schimbat radical concepia fi*

/icienilor despre ceea ce se înelege ca sau e desemnat de obicei

prin termenii realitate, permanen, i obiectivitate* discernabtli-

late. evideniind faptul c orice msurtoare pe care o realizm, cu

loale c perfectibil, arc cel puin o limit imposibil de depit Nu
mai este loc peniru triumfalismul tiinei de pân acum, de vreme

ce "cunoaterea noastr despre «realitatea obiectiv» va rmâne
pentm totdeauna mrginit datorit modului de intervenie pe care

trebuie sâ-1 adopte omul care observ** . Spre exemplu, încercând

s determinm poziia unei anumite particule, ne c imposibil s

Roger Penrose, Incertitudinile raiunii (Umbrele mintii)- In cutarea unei

teorii tiinfifice a cttnoarerit\cd- Tehnic- 1999, pp 102-103; c£ p. IOT

Cf John 15. Barrow & Frank J. Tipler, The anthropic cosmologica! principte^

Clarendon Press, Oxthrd, 1986, p. 30.
y
Alfred Kastlcr Aceast stranie materie, cd Politic, 1982, pp- 104, 108-109.

139.
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msurm precis viteza i direcia ci, sau invers, tentativa de deter-

minare a direciei i a vite/ci exclude orice posibilitate de msurare

a poziiei particulei respective.

Mai mult, cu toate c nelinititor pentru varianta contemporan

a pascalianului libertin, dat fiind c particula pare a reprezenta un

nod, punctul de convergen a unor unde, se impune conclu/ia c
un corpuscul microfizic nu posed proprietatea pe care o numim
existent permanent, relevându-se perspectiva unei instabiliti

fundamentale a universului . O apologetic a zilelor noastre ar pu-

tea pomi de aici pentru a afirma inconsistena universului i, deci,

necesitatea unui Dumnezeu Atoliitor.

Noua perspectiva tiinific dezvluie drept foarte "contemporan"

descrierea atanasian a relaiei dintre Logos i creaie: "vzând

[Dumnezeul c toat firea creat este. prin raiunile sale, curgtoa-

re i pe calea dezarticulrii, ca s nu ptimeasc ca aceasta i pen-

tru a nu se topi iari universul în neexistenâ. dup ce le-a fcut pe

toate prin Cuvântul su venic i a dat consistena zidirii n-a lsat-

o s fie purtat i cltinat de firea ei i ameninat s cad iar în

nimic. ci. fiind bun, conduce i stabilizeaz creaia întreag prin

Cuvântul su, care este i el Dumnezeu, ca. luminat prin condu-

cerea, prin purtarea de grij i prin conservarea ei în ordine de c-
tre Cuvântul, s poat dura statornic"

2
.

Pentru c relaiile de indeterminarc se aplic nu numai în planul

microfizic, ci i în cel macroscopic - cu toate c în cel din urm
trec deseori neobservate -, ideea obinuit despre tiin i realitate

a fost fundamentai transfigurat. Se contureaz acum o nou onto-

logie (heisenbergian), potrivit creia universul nu e un dat pe care

s-l msurm ci o sum de posibiliti care se actualizeaz in chiar

1

Cf. A Kasller, p.126; despre dispariia ideii de permanent din fizica rela-

tivist i din nricrofizicâ vorbea deja in 1965 Jacqucs Mcrleau-Ponly (Cosmc
togiu secolului XX. Stuiliu epistemologic t istoric al teoriilor cosmologice

contemporane, ed tiinific i enciclopedic, 1978, pp. 429-430).
" Sfântul Aumasic cel mure. Cuvânt împotriva elinilor 4l.PG 25, col. S.vV

PSB 15, p. 78.
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momentul observapei, al msurtorii'. Kastler vorbete îndreptit
despre "actele de renunare" ale omului de tiin". în care teologul
ar putea sesiza ceea ce el numete kenosis i melanom.

Acelai sentiment apare în fizica relativist (einsteinian). în
care ideile clasice de timp infinit i cauzalitate local au fost aban-
donate în favoarea celor de cauzalitate general i de timp particu-
lar, aadar pentru care timpul i spaiul nu reprezint un cadru fix,
ci sunt condiionate de materie, de observator sau mai precis de
evenimentul în desfurare, care poate fi privit drept întâlnirea in-
tre contiin i realitate

5
(faptul este similar trecerii de la chronos

la katros, pe care o triete Biserica în ritual). De altfel, întreaga
realitate, micro i macrocosmicâ, este acum susceptibil de o in-

Icrprctarc nonmccanic (se afirm explic : c nici una din legile
clasice ale fizicii nu c corect i c nu funcioneaz decât pentru re-

I puni strict limitate ale spaiului», fapt evident în modelele energe-

[
ice i informatice ale unei lumi în care acioneaz faeton discrei,

|

învluii de aur mistic uneori, precum gândirea, intenia i inge-

niozitatea. Ceea ce solicit urgent reconsiderarea termenului - de
i
care s-a abuzat în lumea modern - raionalitate.

Implicaiile pentru cultura, pentru mentalitatea european ale aces-
tei revoluii au fost imediat scsizale Ia noi. De exemplu. Al. Mirc-
nescu. distinge intre certitudine i adevr, artând c certitudinile
tiinei clasice sunt rezultatele metodelor utilizate i nu o priz cu
realitatea. Metoda reducionisi a tiinei moderne nu a lacul decât
sâ propun o schematizare a realului, in ump ce tiina contempo-
ran promoveaz o mai mare flexibilitate, o nou metod, apt s
cuprind realul în ansamblu, chiar dac aceasta presupune, simul-
tan cu efortul minii, o schimbare radical a opiniei comune despre
sensul realitii (cf. CerUltuhnp i edevOr, de asemenea. Umilele
cunoaterii jtiinijtce. Harisma. 1994). La rândul su. Lucian Bla-
ga descrie imitaiile petrecute în fizic i implicaiile lor in logic,
in matematic, in tiinele umane chiar, vorbind de inceputid unui

[Ci Hcniy P. Stnpp. Raiune, materie ji mecanic cuantica, ed. Tehnic
vpp. 227 i 2X0-281.

PCf A. Kaaler. pp. 142 (de useroenea, pp. 103-104 31 140-141).
r Cf. Slephen W. -Hawtong, Scurt istonea timpului, pp. 36-37 i 52-53.
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"con dogmatic", al unui ev al cugetrii antinomice i al respectului

faa de mister atitudine complet diferita de preteniile pozitivismu-

lui (cf Trilogia cunoaterii* Humanitas. 1993; Experimentul i spi*

mul matematic, Humanitas. 1998), Printele Dumitru Slâniloac a

sesizau de asemenea, câ în msura în care categoriile permanenei

i obiectivittii sunt relativizate, po/itia omului in lume capt o
importana uria. Ca atare, omul nu mai e doar un spectator al

universului, ci factor activ în transformarea acestuia, ins nu doar

in suiul ingineresc al organizrii artificiale a mediului, ci mai de-

grab în sensul c efortul pentru desvârire, de o pane. i pcatul,

eecul existenial, de alta, au implicaii cosmice (cf fisus Hrtstos,

Inmina lumii i indumneztitorul omului* Anastasia. 1993).

O dat cu ideca galilccan-cartcsian a malcmati/rii realului, în

sensul c expresia matematic e unica reprezentare valabil a reali-

tii - o deplasare dinspre înelegere ctre explicaie, cu prcicnia

câ explicaia este în|elegerc - T dispare i orice justificare pentru în-

cercarea de a reprezenta matematic, deci într-o form determinat

epistemic, mintea uman. Rogcr Pcnrose vorbete de imposibilita-

tea unei reprezentri comptUaionale a contiinei, a structurilor

profunde ale minii, în replic la aspectul noncompulaional al unor

dimensiuni micro i macro ale realitii (pp. 16, 35, 48-50), iar

Henry Slapp aral c nu mai putem evita astzi discutarea unui alt

statut al mintii, acela de factor activ în geneza universului, i nu

numai de instrument de înregistrare a realitii (pp. 281*282).

O lume care scap regulilor^ criteriilor noastre* o minte pentru ale

crei pnncipii de funcionare nu exist o reprezentare adecvar, ia-

t tot atâtea motive pentru necesitatea regândirii realitii, i chiar a

locului pe care Dumnezeu i omul O au în univers.

2.1 Recuperarea perspectivei teleologice

Descoperirea universului infinit (pentru posibilitile noastre de
observaie) s_a soldat cu deconcertarea omului european, lipsit de
ceniralitate într-un cosmos fr semnificaie, care funcioneaz ha-

otic* de unde rsturnarea scrii valorilor sale (formulate în funcie
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vechea paradigm cosmologic). Astzi, reprezentarea tiin(ifi-

a universului aflat în micare, angajat într-o expansiune care du-

rca/ de circa 15 miliarde de ani - de la formarea primelor parti-

cule elementare p5nâ la viaa i pân la creierul uman -, deschide

perspectiva unei istorii a lumii i a vieii ; In acest context afirm
Jcan-Pierre Lonchamp. se pot formula dou întrebri: (1) micarea

unu crsului are cum\a o direcie, un scnsV: dac da, (2) care este a-

cesta'* Deja punerea acestor, probleme depete mai vechile preo-

Cupjn descriptive ale tiinei, implicând o atitudine filosofica (în

pcnsul antic) faa de realitate.

Lonchamp consider c tiina nu po*te s mai evite astzi ras-

nsui afirmativ pentru pnma întrebare, drumul parcurs de la hao-

ul cuantic al primelor momente ale universului pana la om - sau

llrumul de actualizare a diverselor posibiliti cuantice prin aa-zi-

lele "'evenimente Hctscnbcrg*\ care nu fac abstraepe de prezena

noastr - prc/eniandu-sc ca proces constant de "complexificare

când'* (comp/cxijicafion crotssante). Cosmosul i viaa se rea-

/ca/â prin continua întreesere a unor evenimente aparent alea-

lom cu anumite sisteme de programare ordonatoarei astfel încât

Iul se petrece ca t când realitatea ar conine principiile organi-

ii salct ale aulo-organi/rii, prin selectarea unor condiii Iar de

arc noi nu am mai fi aici pentru a ne pune asemenea probleme.

Mai mult, afirma la rândul sau Alfred Kastler - vorbind de sta-

nic de coeren din domeniul fizic, la nivel micro i macrocosniic,

oare ajung la maximum de stabilitate abia în domeniul vieii, al or-

^am/arii fiinei vii.(pp. 147-151 i 229-230)-, omogenitii fizico-

phimice a universului ii corespunde o unitate biologic ce trebuie

îneleas, dincolo de reticenele noastre, ca finalitate ori sens al ce-

lei dintâi. Din moment ce un organ oarecare al unei fiine vii exist

pentm a împlini o anumita funcie, pentm a servi unui scop, ce le*

gitimitatc arc respingerea perspectivei sensului, refuzul oricrei

discuii despre tînalitatc la nivel macrocosmic?. se întreab Kast-

ler Partizanii concepiei despre cauzalitate i cei ai ideii de finali-

Penira Huben Reeves, aceasta istorie presupune doi termeni: ( 1 > efi universul

r nu este voic f (2) câ e "transparent spre viitor" (cf Hâbdare in azur Hvolu-

cosnac. Huraaralfli, 1993. p+ 59).
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laie trebuie s îneleag dimensiunea filosofic ("construcii ale

spiritului omenesc - spune ci - pe care acesta le suprapune obser-

vaiei naturii") i unilateralitatea celor dou poziii, de altfel com-
plementare

f p. 240).

Privind rspunsul pentru a doua întrebare, muli oameni de sil-

in refuz s se pronune, pretextând câ e o problema de ordin me-
tafizic, aadar dincolo de competena tiinei riguroase. De fapt.

noteaz Lonchamp, aceast atitudine de refuz se circumscrie unei

opiuni de ordin subiectiv, ncavând vreo justificare tiinific
1

.

In ordinea opiunilor metafizice se înscrie, bunoar, i po/iiu lui

Stephcn Hawking fa de afirmaia lui Fnedmann (imposibil de ve-

rificat experimental) c universul arat la fel din indifcrcni ce
punct ar fi privit; motivul invocat este acela al condiiei "modeste"
(cantitativ) a omului, care nu poate pretinde centrali mic L deci. c
numai din punctul su ar arta universul astfel. La fel. credina sa

c putem a cum s-a nscut universul, dar nu i pentru ce. este

semnul unei gândiri reticente fa de ideea teleologic2
.

Oamenii de tiin care admit pertinena celei de a doua întrebri

rspund prin evocarea ideii de teleologic, de sens i semnificaie,

instituit în principiu potrivii cruia înlnuirea clapelor care con-

stituie evoluia i a fenomenelor care antreneaz aecasl micare
progresiv de complexi ficare e jalonat nu de fore oarbe ci de pre-

zena discret a unui necesar airacior ce traseaz (assigne) evolu-

iei o finalitate, o coeren inteligibil, fapt pentru care dinamica
universului poale fi foarte bine exprimat prin ideea âeproiecL

Chiar dac nu încearc s defineasc ce înelege prin ideea de
proiect, A. Kastler demonstreaz existena lui prin ceea ce se nu-

mete de obicei forma "slab" a principiului antropic (dei nu utili-

zeaz termenul). Ca atare, dac principiul de excludere al lui Pauli

Cf. Science ei croyttnce, pp. 1 75-176; de asemenea. J. Merleau-Ponly, pp.
414-41 5. Pentru Raymond Aron. refuzul metafizicii este o metafizic, astfel

câ o asemenea cnuefi. pentru a fi adevrat, trebuie o recunoasc lâptul ca e
loc, dincolo de uin|a poziuva, pentru adevânw (Im pltilasophle crittque de
f'histoire. Essm sur une iheone aliemande de l'lmtoire, Vrin. 1969. p. 264).
Cf Scund istorie a timpului, p. 62; Vaui tui Etnstein, p. 34.

o siare cuantic dat nu poale conine decât o singur particuJ de
un anumit tip) nu ar fi funcionat real în univers - în Ioc s permit

locicrile care au condus la concentrarea materiei, la via i în cc-m din urm la om -, o infinitate de fcnnioni ar fi ocupai starea cu-
lanncâ a începuturilor, universul prbuindu-se într-o "vpaie de
fcwrgic

^.
Nimeni nu poate spune dac este vorba de cauzalitate sau

dr 'malitate. îns ideea unui proiect care comand acest compor-
nicnt nu poate fi eliminat decât cu preul ignorrii evidenei fap-
lu.n; câ existm 1

.

Conceptul de teleologic spune Lonchamp mai departe, îl dep-
teste sensibil pe cel de programare (sau reteonomte), care propune
Imaginea unui set de condipi prestabilite i active inerial, la care
persul s-ar plia intr-un mod pasiv: con eprul de teleologic soli-

Bilii in egal msur existena unui arhitect (concepteur) inteligent

t> un dinamism al soluiilor "la faa locuim", în toate secvenele
poluiei. Ceea ce presupune c reticenele "clasice" fa de ideea
geologic veneau din refuzul fa de Dumnezeu însui; aadar, o
o/iic ideologic, nu o certitudine tiinific.

Prezena unui Dumnezeu creator, situat fiinial mai presus de
fcnracterul inconsistcnl fnepermanent) al universului, este cerut de
piui c acesta din urm nu pare a avea in el însui raiunile exis-

I

Iciiei sale, altfel spus de faptul ca universul putea s nu existe...
Dincolo de mulimea teoriilor despre început, mai mult sau mai pu-
pi în stare a suporta ideea unei aciuni creatoare - vezi diversele
htnanie ale teoriilor despre Big Bang. despre condiia universului
Br limite, despre suma istoriilor sau despre fluctuaiile vidului cu-
ntic -, adevrata problem rmâne originea universului, aa cum
a pus-o Hcidcgger: pentru ce mai degrab exist/fiineaz ceva de-
Câl nimic...

Convergena între datele tiinifice i interpretarea teleologic
(|i chiar teologic) a realitii pare a se prefigura în cosmologia
ontumporan. in efortul accsieia de a media între teoria gravitaiei
relativiste i teoria cuantic, postulând rpotc/e despre direcia i
jacninificaiia universului sau despre relapa dintre om i lume. Spre

1 Cf A. KasUer, pp. 240-24 1 . CC Darrow & Tipler, 77* aahrqpie cosTnotogi-
vipnnciple, pp.-l-7, I6etc.
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exemplu, Brandon Carter (cel care a formulai principiul cosmolo-

gic antropic) consider c teoria relativitii afirma posibilitatea

mai multor universuri, dintre caro doar cel în care trim e condii-
[

onat de prezena noastr, pentru ca John Wheeler s susin, recent,

c teoria cuantic permite imaginarea unei bucle reatrsive între

univers i om, în care omul apare la fel de esenial organizrii uni- :

versului pe cât este universul pentru existena omului

Fr a vorbi de principiul antropic i. bine îneles, independent de

afirmaiile lui J Wheeler i B. Carter. J. Merlcau-Ponty afirma ca

-lumea este un sistem care este întotdeauna vzut i gândii din in-

terior, dintr-un anumit punct spaio-tcmporal din care insai pre-
|

zena fiinei gânditoare face un centru, in care converge informaia

i din care radiaz aciunea" (p. 413). Pe aceeai linie. R. Penrosc

afirm c "o imagine tiinifica asupra lumii, care nu înglobeaz

problemele contiinei, nu poate avea pretenii serioase de comple-

titudine. Contiina csic parte a Universului nostru i deci once te- ,

orie fizic care nu-i face loc eueaz în încercarea de a da o descri-

ere fidel a lumii" (p. 26). j T

Noua gândire cosmologic, prin faptul c reintroduce umanitatea

în perspectiva despre univers, de asemenea prin faptul c apeleaz

la telcologie - exist o corelare evident intre readucerea omului

preocupai de sens i apelul la perspectiva teleologic - i inter-

pretare (definindu-se ca tiin a întregului, dup J. Mcrleau-Pon-

ty), caut mai mult sau mai puin explicit înspre Dumnezeu (din-

colo de precauiile "naturaliste" pe care i le iau adesea chiar sa-

vanii care procedeaz la interpretri de acest tip) acel punct arhi-

medic din care s abordeze realitatea, demolând premisele dualiste

ale conflictului european dintre spirit i materie, dintre contiin i

întindere, dintre logos i evoluie.

2.2 Principiul cosmologic antropic si perspectivele

noului dialog

Demersurile noii cosmologii se împlinesc în disputatul (a fi sau a

nu fi tiinific) principiu antropic, potrivit cruia universul i viata

nu au ajuns la structura i forma de acum doar pnntr-o întâmplare

Hubert Rccvcs consider c lista "coincidenelor miraculoase " care

au favorizat existena noastr c prea lung pentru a o explica doar
ca ioc al norocului

"Principiul antropic a fost -inventat - spune el dac nu pentru a
explica, cel puin pentru a lamuri cât de cât aceast uimitoare situ-

aie. Principiul poate fi enunat cam aa. «Având in \ederc c exis-

ta un observator, universul arc proprietile necesare pentru a gene-
ra un astfel de observator» Cosmologia trebuie s tin seama de
existena cosmologului. Aceste probleme nu s-ar fi pus intr-un uni-
vers care nu arfi avut aceste proprieti**

1

.

1
Cf. J. P. Lotvchamp, p. 1 80; de asemenea. P. BQhler ct C. Karakash (ed.),

Science etfoifont svsteme. Une approche hermmevtique, Univosn de Ncu-

cbfltel, Laboret Fides, Geneve, 1992, p. 51.

Exist dou expresii mai cunoscute a\c principiului. Forma s/abâ.

W(cat)A(nlhropic)Principlc) expnm ideca c proprietile uni-

versului pe care suntem in stare s Ic discernem sunt autc-sclcciate

iselfisetected) pnn faptul c sunt corelative cu evoluia i cu exis-

tena noastr de acum: aadar, c "observ apilc noastre sunt con-
strânse [resthcttJ\ de foarte specialul nostru mod de a fi" Mai
mult universul coninând diveri parametri. WAP c in stare s fac
posibil discernerea condiiilor care au favorizai existena noastr.
Sigur. WAP pornete de la alte premise decât principiul modern al

universului decentrat i entropie, mai precis întcmeindu-se pe fap-

tul c teoria rclativitpi permite elaborarea unor modele cosmolo-
gice în care universul poate fi centrat i în care. lâng acest centru.

s existe posibilitatea observatorilor umani.

In forma tare, S<trw»g)A{nird-c^c)P(rinciple). principiul por-
nete de la un anumit grad de speculaie in jurul raiunii potrivit c-
reia putem observa universul: "universul trebuie s aib acele pro-

prieti care îi permit vieii s se dezvolte în d, într-un anumit sta-

Hubert Roevcs. p. '.70.



50

diu al istoriei sale; cslc condiionat de/sprc noi {antropic)* aa în-

cât chiar faptul c existam constituie acel factor selectiv pentru

condiiile iniiale (acelai lucru se poate observa i din perspectiva

cuantica a ontologiei heiscnbcrgicnc ).

Daca WAP are rolul de a descrie relaia dintre om i lume. dând

scama de unitatea i de istoria universului. SAP propune acea pâr-

ghie capabila s întruneasc astrofizica i biologia în sensul lor co-

mun, contiina'

Barrow i Tipler introduc i o form originala, principiul antropic

finalista F(inal)A(mhropic)P(rinciple). fiind contieni câ acesta nu

poate fi utilizai decât in situaia în care - "pentru un motiv necu-

noscut" - SAP este valid i. în consccin|& cm inevitabil ca viaa s
apar într-un anumit (i precis) stadiu al istoriei universului In

acest sens. dac viaa i inteligena ar muri în starea de acum a lu-

crurilor - aadar înainte de a avea i o influena sensibil la nivel

macro, noncuantiefl. în univers -, cslc greu de priceput pentru ce a

trebuit ca ele s vin la existeni Iat de ce. într-un unhers deter-

minat teleologic, c necesar generalizarea finalist (FAP) a SAP:

"Inteligena care prelucreaz informaiile trebuia s vina întru exis-

ten în univers i. de vreme ce a venit la existeni trebuie s nu

mai moarS niciodat (fntelligent tnformation-prvcessing must co-

me into existence in the Vniverse, anii once it comes tnio existen-

ce, it wli never die out)*.

Rezultatul cel mai de scam (pentru contiina omului european) al

schimbrii de perspectiv pe care o propune principiul antropic cs-

lc acela c universul arc din nou un centru, de data aceasta ins nu

localizai fizic (centrul nu c undeva), ci descris teleologic (centrul e

afi intru ceva). Imaginea unui univers deschis. Chiar pentru pre-

zena discret dar ordonatoare a lui Dumnezeu, ceea ce presupune

1 Cf Henry Slapp, pp 279-282
: Cf Barrow &Tiplerf pp 18-19 20-21.
3 Barrow & Tipler. p, 23. Pe larg, cap. 10 ("Ihe ftiture oftte Universe"), pp.

658-677
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ic\elarea întregii realiti ca act de întâlnire între creai i necreat,

ici sinergie
1

Tocmai spre aceasta alternam parc a se deschide ast/i men-
talitaica tiinific, de vreme ce accept sa gândeasc o raionalitate

rcccdcni. explicativ pentru motivele care determin haosul con-

ipilor iniiale i al lumii cuantice sa se ordoneze în favoarea exis-

jlcniei unei fiine capabile sa contemple universul i s-i caute sen-

ilul Spre exemplu, descriind cele doua explicaii în favoarea crora
pptea/ cosmologii contemporani pentru a se apropia de ciudata

usotropie a expansiunii cosmice - c vorba de (1 ) condipi date înc
|dc Li început i (2) condipi care se activeaz in timp ~. J Barrow
|
las problema deschis. în sensul câ nici una din cele dou nu ii pa-
wc suficient în sine*

Or. apelul sau la acea raionalitate anteceden - el afirm câ în-

crearea noastr de a înelege ceea ce determina felul de a Ii al uni-

[icrsului presupune, pe lâng coordonata antropteâ, luarea în calcul

Ia unei "raionaliti care depete unncrsul material"
3 - uimite

Itprc o a (reia soluie» alternativa, care suspnc in aceeai msur
[existenta unor condipi prestabilite i a unora care se activea/ în

jlimp. Mai precis, pentru care condiiile acti\ate in timp sunt de fapl

| preclaborate. imaginea este similar aceleia pe care o desene sfan-

ul Gngoric Teologul: raiunea lucrurilor "a primii fiina *
sau a fost

.preefaborat "o dat penlm totdeauna", dar realizarea lucrurilor se

dc^Iaoar i acum (cf A patra cuvântare teologica* 1 1

)

Mai mult sau mai puin curajos noua perspectiv cosmologic
întrunind sintetic principiile cauzalitii i finalitii - solicit

pre/enta lui Dumnezeu nu numai la început (când în calitate de
taina koyiicTk cattsa rattona/is sau programator, a elaborat cele

mai potrmic "legi", care permit existenta noastr în univers), ci în

|
întreg parcursul devenirii universului, ca în icoana biblic a Du-
hului Sfan planând activ i neîncetat peslc "apele" creaiei sale

(facerea, l t 2 i Psalmul 103). Din acest unghi. omul. viaa i Iu*

mea sunt aa cura sunt nici pentru o determinare exclusiv de sus

1

Ci Btthler & Karakash, pp. 50-51, Lonchamp. p 177
J Cf John D, Barrow, Originea universului* Humanitas, 1994, pp. 30-32
PCf J. Banow.pp $*fm I3L
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(supranatural) i nici pentru una exclusiv de jos (natural), creaia

este aa cum e pentru eforturile conjugate ale Celui ce a iniiat i

susine procesul dar i prin demersul raional al unhersului pro-

iectat de Logosul dumnezeiesc mai înainte ca însui universul s
fie.

Noua perspectiv tiinific, teleologic-antropicâ, reintroducând

omul în centrul realitii (nu transformându-l în centru îns), dez-

vluie o finalitate a devenim cosmice i umane, permiând aduce-

rea în discuie i a criteriilor teologice, care conin structuri capabi-

le s propun i s susin realizarea, desvârirea fiinei umane

(care a pierdut, în vechea paradigm, modern, gândul, sperana lui

etre plus), angajat în rclapile sociale i cosmice; prin aceasta, de

fapt. reconstruirea universului.

Aceast nou perspectiv integratoare, radical transfigurat în

câmpul criteriilor teologice, aduce cheia potrivit pentru reevalua-

rea conflictului alimentai de cele dou interpretri contradictorii

ale istorici universului - creaiorusmul supranatural ist i evoluio-

rusmul naturalist -, responsabile, la rândul lor i în egal msur.

pentru modurile diverse în care omul european a îneles relaia sa

cu lumea. De altfel, cum aminteam, din perspectiv ortodox, cele

dou ideologii nu au mei o justificare.

"Cosmologia leonom exclude din principiu atât creaionismul cât

i cvoluionismul. fiindc, dincolo de opoziia radical dintre ele.

ambele teorii sunt rezultatul unei concepii dciste care pornete de

la autonomia i independena lumii fa de Dumnezeu. Creaiorus-

mul se opune evoluionismutui fiindc exclude intervenia lui

Dumnezeu in creaie, iar evoluionismul se opune creaionismului

fiindc nu poale accepta perfeciunea iniial absolut a lucrurilor

din creaie [...]. îns atât ideca perfeciunii depline originare a lu-

crurilor cât si excluderea interveniei creatoare a lui Dumnezeu in

desvârirea fpturilor sunt rezultatul unei concepii care îl vede pe

Dumnezeu doar ca pe o Cauz extern a creaiei, iar creaia ca o

main ce funcioneaz independent de Dumnezeu" .

aceast surrjrinzloare (pentru cei puin sau total nefamilian-

lw cu afirmaiile i posibilitile teologiei ortodoxe) perspectiva -

£mci Dumnezeul creaiei are din nou ioc -. se poale vorbi iari

|o prioritate a omului, a contiinei i a finalitii in univers, dis-

Cuiic imposibil de purtat în contextul unei lumi descentrate, supuse

PB/.irdului . ,

în faa unei asemenea perspective, problema nu mai este intai

[
, -, gsi rspunsurile potrivite, ci de a formula întrebrile adeva-

j. adecvate realitii, capabile s profileze imaginea de ansam-

* holisticâ. a realitii universale - cosmic i uman -. fr o-

-inuitele concesii pentru comoditatea noastr. Mintea cea de toate

Bete a omului de tiin contemporan devine una deschis real.

Lpt metanoic, apt s înfrunte chipul adevrat al lumii lui

ifcumnczcu. Pentru aceast nou înelepciune, opiul modernitii -

LhuI si.mci atotputernice, cum a fot formulai ni ideologiile pozi-

Kist-scicntisie - nu mai funcioneaz. rara ca pnn aceasta progre-

Eul 5tunific s De icnat cumva. Mmtea cea nou renun la autoi-

Maina din ultimele secole, devenind fermentul unui ev spiritual,

learc cercetarea i contemplaia, tcând cas comuna, n pol des-

teen omului vocaia fundamental i uitat: de mystagog i uru-

Juitor al creaiei în Dumnezeu' Nu pot s nu amintesc aici mea o

Et (aptul c Lucian Blaga a sesizat perfecl sensul nou schimbri

I*
[u.jdigm atunci când a anunat eonui dogmatic, vârsta unei

Hun/ari a contiinei umane.

M.ntca înnoit, dei nu a rcali/at pasul decisiv spre criteriile

bici teologii - i aceasta mai ales pentru c teolog», complexai

Kcccul din secolele trecute i ignorând marea >ciumbarc din a-

hul tiinei, nu sun. pregtii pentru aceast inu.ln.re -. da evident

L teologici dreptul de cetate în clonul comun de înelegere a reali-

L
(
u' Esie vorba de faptul c. aa cum afirm mitropolitul loannis

E/ioulas al Pergomului. noua cunoatere Uinific se constituie

Ettr-un factor critic al premiselor culturii occidentale moderne.

Cwchi/ind larg drumul pentru valorile cretimsmului patnsuc, a-

1

Pr. prof Dumitru Popescu, S/rufcn. Biserica. Societate, p. 42.

< t a i

n5kosy^m^Abcctdaralardi^eiJntroduceKmteolo^aono'

dnul cd Btfantina. 1996, pp. 52-54.

ff J P. Loocbâmp, pp. 226-228; P. feUhard de Ourdm, pp. 285-287.
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dccvate. ca interpretare teologic, realitii pe care actul tiinific

de cunoatere o propune. Principiu! antropic se constituie intr-un

asemenea clement de rsturnare a vechii concepii occidentale. Hm
când posibil comunicarea gândim patristice despre relaia omultiri

cu lumea: "lumea exist pentru a fi unificat, pentru a-i alia sensul

în i prin fiina uman Omul c cel care d un sens lumii. Aceasta
este marca responsabilitate i in acelai ump marca cinste a fiinei

umane
.fi

Potrivii printelui prof Dumitru Popescu. tiina contemporan^
noua cosmologie mai ales. solicit îns neaprat, dincolo de cort-l

vergene. - pentru a depi riscurile unor interpretri ncadccvalc -4

priza de cunotin pe care i-o poate oferi numai teologia:

"Pe baza Revelaiei supranaturale, teologia a pomii de la Logosul

divin i a vorbii despre raionalitatea creaiei, iar cultura uinificJ
pornind de la revelai ia natural, a ptruns în lumea raionalitii >

interne a universului, care este microcosmosul, pentru a bate astfel

ta porile transcendentei divine. i tocmai acest fapt ii determina
pe muli din oamenii de tiin s prseasc dcismul i s opteze?

pentru panteism, fiindc îi dau scamac Dunmczeu nu rmâne lo-j

tal exterior lumii ci este prezent în realitatea intern a universului
j

Un dialog cu teologia rsritean, din acest punct de vedere, este

salutar, fiindc doar ea afirm atât transcendena lui Dumnezeu fa-'

de creaie, dar i imanena Sa in creaie prin Duhul Su. in Hns-

'

tos"" Asupra acestui punct de vedere are o prere similar printe-

le John Meyendorff: "Existena lumii ca «natur» dinamic - adic;
realitate «în afara» lui Dumnezeu - |.. ]. urmndu-i propriul curs

de cretere i dezvoltare evolutiv, implic posibilitatea unei cerce-

!

ri tiinifice pur obiective a fpturilor de ctre mintea omeneasc. :

Aceasta nu înseamn îns c firea creat este «autonom» onto-

logic. Ea a fost creat pentru a «participa» la Dumnezeu, cel ce es-

te nu doar primul mictor i scopul creaiei, ci este i supremul

Cf. Metropolitan John (/.izioulas) of Pcrgamon, Patristic Tlieolo%v in the

Modern tt'ortd (ms.) ( referat susinui la a patra Conferina Internaionala a
colilor de Teologie Ortodoxa ("Misiunea Hisencu azi si mâine*"}. Bocureii.
august 1996.
1
Teologie <ji cultura, p. 165.

sens (logos) al permanenei sale. [.„] Cunoaterea uinificâ ce ar

ignora acest sens suprem al creaiei ar fi. deci. primejdios de unila-

teral
-*

1

Brtuna Bisericii lui Hnstos. credina sa într-o raionalitate a uni-

cului i a vieii. într-o devenire cosmic susinut constant de

Wgiilc neercate divine, fluxuri i valuri infinite ale Logosului

fceator i Organizator - care nu acioneaz supraadugat sau mc-

ruc asupra devenirii creaiei, ci inserându-sc în aceasta i expn-

idu-sc prin posibilitile ci -, poate fi de mare utilitate unei in-

jpretn ncreducioniste a realitii. Teologia ortodox poate ofen

fcetârii tiinifice mai mult decât un cadru etic. necesar utilizrii

Senei i ce a rezultatelor acesteia; articulaiile unei înelegeri comple-

i ,i realitii, în care s fie loc pentru Dumnezeu, om i cosmos

fu. dup fizicianul Basarab Nicolcscu, în care s fie loc pentru o

fspectiv integrat ("iransdisciplinar") a sacrului, a subiectului

j
j obiectului*.

2.3 O întâlnire deja realizat:

Viziunea printelui Dumitru Stâniloae despre relaia

teologic între om i lume

In model, o realizare concret a dezideratului întâlnirii între teolo-

i reprezentarea tiinific a lumii se contureaz in concepia

fcnnielui Dumitru Stâniloae. Pnntclc prof D Popescu arat c
wncrsul printelui Stâniloae. insistenta acestuia asupra raionalit-

i creaiei, v ine din intuirea noilor direcii ale fizicii contemporane

|

|i iii n dorina de a fa\ oriza dialogul dintre tiin i teologie .

Afirmând permanent c Prinii nu trebuie asumai aJ lîtteram

I
creator, ca lecie pentru ceea ce avem de fcut astzi, ca Biseric

|i teologic, printele Stâniloae a construit o imagine teologic a lu-

pi" in spirit patristic dar inând seama de noua reprezentare lunp-

jfeotogia bizantina. Tendinfe istorice si teme dectrmare, ED3MBOR. 1 996.

P IWi

Kci Basarab Nicolescu, pp. 147-150.

CI Hnstos. Biser.câ. societar?, p. 96
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fic. cu direciile sale atât de diverse, precum raionalitatea creaii

i articularea perspectivelor despre om i cosmos. intr-un cadru c«

erent, unificat.

In cele ce urmeaz, voi încerca s prezint câteva repere ale gi

dini sale despre relaiile dintre Dumnezeu, om i univers, dovi

ale posibilitii i deci clemente necesare pentru angajarea unui

alog fertil între tiin i teologie.

Printele Stniloae, precum i ali gânditori angrenap în demon
ncopatristic, nu se ocup foarte mult de o întemeiere explicit

noua paradigm tiinific, artând c un cretin nu arc de Hm
decât s interpretele teologic ideile de raionalitate i dc\cmrc^

universului, idei eseniale pcntni tiina contemporan.

Începutul istoriei creaiei, al timpului este începutul cobori
lui Dumnezeu ctre relaia cu universul care începe s se infi in(ci

i. desigur, cu omul chemat Ea asemnare Aceasta coborâre nu
îns numai susintoare, ci i cuvânttoare, pcntni ca "lumina i|

tatic iradiat din Tlr\ prin care Tatl a creai lumea, Log<

(acest Revelator), nu doar proniaz imprim sensuri, chemând
dialog prin toate cele pe care le rcalizca/â

1

Mersul creaiei in tu

se descoper astfel - la un anumit m\cl. interior, fa de e\o!uta
h/ic. natural - ca întâlnire sau istoric dialogat. în care Dumi
/.cu. având iniiativa, se adreseaz omului, chemându»! la cornul

unc. Este o cheie existenial pentru descifrarea sensului realitaj

care nu arc nevoie de reperele unei cosmologii riguros lunifu
pentru confirmare, fiind la fel de eficient în orice paradigm,

M
Raionalitatea lumii este pentru om i culmineaz în om. nu

este pentru raionalitatea lumit O persoan s-a gândii la persoz

omului când a creai lumea", spune printele Stâniloae. De
"toi ce exist e lumin. i ca atare orice i oricine iradiaz spre

lelahe. [„.] Chiar dac nu toate cele create sunt contiente de

Cf lista Hristos, lumina Ivmtt p indumnezeitomi omului, AnasUfti» 1903,

p. 39, Olivier Cement observa in gândir marelin teolog o coordonata fi

mentala a ortodoxia romaneti, sensul cosmic al cretinismului ("*Lc pere
mitra Stâniloac ct Ic gcnie de Torthodoxie roumatm:'*. în Persoana t cammtt*
unet Sibiu. 1993, p. 83).

sul lor, deci nu se întreab despre acest sens. pun contiinelor u-

manc întrebarea despre sensul lor pe care nu-l gâsesc cu adevrat

dccM independena de o existena sau de o lumina supremii i con-

tienta prin ca însi IDumnezeuP
.

fcntru printele Stâniloae, în cheia amintit, preocuparea nu este

c a realiza o alta dosenere a lumii, ci de n pune adevrata proble-

kii. teologic i existeniala, a sensulw creaiei Sensul umanitarii

m universului nu îi afla sursa în contiina omului, dei aici este

ujul în care se formuleaz, ci in iniiativa dhmâ de a se revela

farm creaie. Omul n-ar putea contempla creaia - câutându-t pe

pcator prin aceasta - dac nu ar exista o conformitate între pute-

pGii sa do cunoatere i raionalitatea universului, astiel ca, diferit

BL'.jndirca idealista, panntclc consider ca omul nu umple cu sen

uri mai mult sau mai puin adec\ate o tohula rasa. Omul recu-

fttttc raionalnatea. structura informatica pe care se înicmeia/a

famca * care configureaz luntric lucrurile. logica înierna a crea-

i, care izvorte din Logosul divin, de Ia care i mintea ome-
«sc a primit aptitudinea de a recunoate contemplativ i de a

;cta aceast raionalitate a lumii.

Dei are semnificaie teologic i finalitate, universul singur nu

cunoate sensul i arc nevoie de cineva care. ncfnnd ontic diferii

Itfel zis, fiind cuL contiina universului), sa cunoasc i sa expri-

accsl sens Or, numai omul. existen cugettoare", este con-

|ieni de sine i de univers, fapt ewdcnt în întrebrile pe care i Ic

ne despre natura i sensul realitii. Tocmai prin contiin, spu-

pruitclc Stâniloac. omul depete situaia de parte a lumii i
microcosmos: prin contiin are un plus de existena, un senii-

înl al incpuizabilitâii, al infinitului, despre care mrturisete as-

raia lui de a fi mai mult decât este (ceea ce pan la urm în-

tomna c mintea nu este defini [ie a omului, ci un instrument la

ipo/im persoanei umane* prin care omul ajunge la semnificaiile

ii împlinesc fiina).

Biologia dogmatica ortodoxa l , EÎBMBOR, 1 978 T p 35 1 ; lisus Hristos. bh
pMir: /timu. pp. 31-32.
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Raiunea omului, lutrnnâ contient, este capabil s intuiasc)

organizarea raional a componentelor naturii fizice* a armoniei]

dintre ele*', pentru câ omul arc. prin creaie* o fire (csuta din ace-l

eaj lumin care constituie universul Paradoxal lumina structurala
|

a creaiei nu exclude misterul funiei o latura inefabil atât a omiM

lui cât i a universului, iar pentru c fiina creat întrunete în sinol

"misterul i sensul", omul triete i un sentiment al insuficieneu

al relativului, dar într-o aspiraie dup absolut
1

Contiina insufi-J

cienei îl constrânge pe om s nu se re/ume la sine, ci s caute uri

rspuns i în taina cosmosului. Aa ci vorbind, "punând nume

omul îi exprim, îi cxpliciteaz propna raiune de j fi. pe care ol

înelege a fi relaional mereu tainei semenilor i tainei uni\crsuluijf

pe loule conlicntizându-lc îns ca deplin luminate numai pnri

^Autorul lor mai presus de ele" (transcendent), care se exprimi]

prin toalc.

"O Contiin dinainte de lume a creai lumea pentru o contiina

asemenea celei a cf\ spune printele Stniloac. astfel încât cm «mJ

tnte creatoare, consemnate de Cartea h'acent. trebuie înelesei

drept invitaii sau cuvinte adresate omului: universul e "un nujlod

prin care Dumnezeu vrea s in un dialog cu omul"' Comentând]

istorisirea biblica a punerii numelor în paradis, pânmcic afirma câ

fpturile, care sunt raiuni, sensuri on cuvinte adresate omului. îfl

stimuleaz spre înelegere, provocând un rspuns din partea lui,]

Rspunzând, omul începe "sâ se actualizeze** ca partener pentru]

dialogul cu Dumnezeu, adic regsete vocaia sa fundamentali]

actualizând lumea ca mesaj-rspuns.

Ceea ce descoper omul contemplând creaia e ca raionalitatea Iu]

mii provine de la o persoana suprem i câ aceast raionalitate

este adresat ca mesaj persoanei umane, devenind evidente, pe de m
parte importana omului în ochii lui Dumnezeu, iar pe de alta rcs-I

ponsabititatea cosmic a omului- Pentru c aceast raionalitalc-cu-i

este aadar dialogat, fiind permisiv întâlnim, lumea are va-

irc - fiind prcclaborata i recapitulat în Logos. lumea c purt-

irc de informaii i mediu al convorbirii r% îns omul este mai

tult decât lumea. Dcfinindu-i pnn contemplarea universului si-

m|ia. omul se simte implicat i responsabil pentru lume inamica

U Dumnezeu, care cu\ânl prin lume. si in acest mod dialogul se

icoperâ drept condiia progresului spiritual al omului. Aceasta

«ai ales pentru c. exersandu-i responsabilitatea, omul înva din

puralc fiinelor câ sensul su nu poate fi aflat Iar comuniunea

irn cu Dumnezeul iubitor de oameni.

Responsabilitatea omului fa de lumea în care triete se raa-

Tcstâ concret prin actualizarea liber a unora sau a altora din po-

iilitâilc ei, ajutat de Dumnezeu Practic, universul apare drept

kediu flexibil, permisia în care se desfoar i se întâlnesc dou
alai creatoare, a tui Dumnezeu i a omului, dou aciuni delcr-

linanie pentru lume i între care, ca liberti pot fi i dezacorduri

le\ arata libertate uman se realizeaz îns nu prin tentaliva de a

ifisca lumea, pnn abuzul tiranic, ci pnn sinergia cu Dumnezeu,

[\orul libertii creatoare i al raionalitii. Taina adevrat a o-

lului i a lumii este a înainta întru Dumnezeu cel liber t etern, in

uniune adevrata cu el. spune printele.

Printele Dumitru Popescu observi pe buna dreptate c accen-

il puternic pe care pnnielc Stamloac îl pune asupra raionalitii

îaici. ca mijloc de dialog între Raiunea divin i raiunea urna-

M c justificat exact de faptul c tiina contemporan - ptrunzând

m microcosmos i btând la porile transcendenei -. a ajuns la

^Kluzia c "universul nu se întemeiaz pe o materie universal,

pe o gândire universal" _

Aceast actualitate e*te la fel de evident i în faptul c pnn-

Stniloac rclaioncaz adevrul i iubirea, raionalitatea i co-

iniunea. Lumea nu e numai un cifru al informaiilor înalte. Lu-

ja este în acelai timp un spaiu al întâlnirii interpcrsonale între

nnezeu i om, un dar ai iubirii pe care Dumnezeu i omul i-1

1 Cf tisus Hristos. lumina faurii, pp 5 i 18-19. Vezi i Studii de teologie dogA

mutic ortodoxa. Craiova. 1990, p. 166,

' C&Stttdii de teologie dogmatic ortodox, pp 168-169 ^Teologia dog-

matica ortodox 2. p 10 + 1 T*>tnpe i cultur. p_ 26
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fac reciproc: frai mult. spaiul t coninutul comunicrilor mtcruJ

mane
1

.

Prin aceasta, printele Stniloac reuete sâ confere nou onio-J

logii, cuantice, care vorbete de o actuali/arc a posibililiilor umf
versului prin ora, i demersurilor cosmologici lclcologic-antropii

dimensiunea vie, personalist i cclcsial, a comuniunii, in fbn<

aceasta e justificarea ultim a cretinismului: de a interpreta icolol

gic realitatea, permiând umanitii s asume cunoaterea i rcuq
lele civilizaiei într-un progres spiritual deschis perspectivei nemuJ

ririi

Paii realizai de tiin spic o reprezentare mai adecvata a realitii

ircbuic sâ fie însoii de paii unei teologii deschise ctre asumai
- potrivit propriilor sale criterii i valori - rczullatelor cercetai

tiinifice. Aceast deschidere c cu atât mai necesar, cu cât astid

necunoscand propunerile de esen ale ortodoxiei, muli oameni de

tiin caut numai în vechile sisteme orientale pgâne rspunsuri^

pe care consider c nu Ic pot afla In cretinism. De asemenea, est^

urgent, de vreme ce apare mereu mai evident c tiina nu poatj

s ofere i o calc a îmbogirii luntrice a omului prin utili/are

reuitelor sale, i nici o calc pentru utilizarea nedisimcti\â (social

i ecologic) a acestor reuite. Oricum, în zilele noastre, cele doul

moduri de abordare a realitii par a fi mai bine pregtite i chi

dornice s se întâlneasc, în \cdcrca construirii unei lumi mai bui

ne

4 Cf Teologia dogmatica ortodox 1 , p 387
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Ideologizarea tiinei

A. Lemetii

Repere ale contiinei moderne autonomism i pozitivism

O dat cu renaterea i luminismul, omul s-a angajat înir-un efort

de autonomizare a raiunii - sub forma cugetri] libere, sau mai de-

grab a negativismului - fa de teologic i Dumnezeu, Noul urna*

lusm, antropocentric, se voia independent de orice realitate i crite-

rii transcendente. Ca. îns, orice ideologie construit în afara lui

Hnstos. umanismul modern se transform fatal în AJ/Aumamsm i
rr/T/mnianism. fapt dovedit cu prisosin în atrocitile revoluie»

france/e (1789), în revoluiile din secolul XIX i mai cu scam în

Sângerosul secol XX.
Omul modern, în orgoliul su infinit, a vrut s-i demonstreze

autosuficienia- s arate c nu mai are nevoie de Dumnezeu. La re-

\oluia france/, pe altarul catedralei Nolre-Danie din Pans a fosl

ridicat staiuia unei prostituate, reprezentând raiunea. Ce ironie!,

pentru c raiunea uman, înliurându-1 pe Hristos. se pervertete,

devine prostituat.

Secolul XIX este cunoscut în istorie drept veacul ateismului, al

ideologiei materialiste, al scientismului. Dar nu tiina însi cât

scientismul a proclamat autosuficiena tiinei. Scientismul a fost

ideologia care a preluat realizrile tiinei i a creat un climat eufo-

ric, de încredere naiv în progresul general prin puterea omului.

tiinei îi era atribuit o putere nelimitat.

August Comtc este unul din promotorii de baz ai acestei ideolo-

gii. In Cours de philosophie posttive (1842) sunt afirmate trei sta-

dii ale cunoaterii: teologic* metafizic, pozitivist. Pentru eL tiina

este adevrata credin i baza spiritual a ordinii sociale, "atât

timp cat va dura pe Pâmnt activitatea speciei noastre"
1

,

11 Cf Jean-PierTC Lonchamp, Science et croyance, Desclee de Broawer, Paris.

1992, p. 146
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Aceast încredere în raiunea umana i în tiin avea s se dove-

deasc îns contraprodueth umtei autentice, de acum înainte

prodigioas în analizele speciali/ale dar blocata în ce privete îne-

legerea rcalili] (din ca u/a acceptrii unor criterii de interpretare

care apclea/ la factori iraionali, precum ha/ardul. care nu au

nimic tiinific) Raionalismul pozitivist elimin raiunea autentic

a tiinei.

Dac re/ullatelc obinute cu ajutorul ra(iumi umane puteau sâ-l

îndrepte pe om spre credin, cum s*a i întâmplat în ca/u! multor

oameni de tiin - pentru c tiina cerceteaz de fapt lumea creat

de Dumnc/cu -% raionalismul pozitivist vroia s se substituie cre-

dinei. Ideologia scicnlist-raponalist se recomanda drept singura

credin legitim, denaturând fundamentele tiinei i ale raiunii

In acest context, mitizant raiunea a fost disociat de credina ade-

vrat i substituit acesteia, respingându-sc orice apel la transcen-

den. E Mori n afirm c "raiunea devine marele mit unificator al

tiinei, al eticii i al politicii Trebuie s se triasc dup raiune,

adic s se resping orice apel la credin"

Prin scientism i pozitivism, activitatea tiinific a începui sâ

fie cluzit de ceea ce s-ar putea numi o idolatrie a faptelor, con-

text in care experiena are un rol decisiv pentru studiul fenomene-

lor naturale. Primatul faptei reliefeaz întâietatea lucrurilor materi-

ale fa de orice realitate i experien de ordin spiritual ideologia

materialist ajungând s fie confundata cu atitudinea tiinific

(fapt exploatat din plin de constituiile statelor moderne i de ateis-

mul militant al regimurilor comuniste).

în acest secol XIX, omul de tiin a adoptat o poziie reducio-

nista* refuzând orice realitate care iese din vizonii su, crezând c
numai cercetrile sale empirice pol explica tainele universului In

noul cadru secularizat, religia era denunat ca retrograd fa de

cuceririle tiinifice ale momentului.

Ali susintori ai scientismului au fost Erncst Renan (1823-1892)

i Marcelin Berthelot (1827-1907). Berthclot. în Les origfnes de

I "alchimie, spune: "Lumea este astzi fard mister. In orice caz. in*

Cf iMdm. p 199.
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treg universul este revendicat prin umâ i nimeni nu mai poate

rc/isia in fata acestei revendicri. Noiunea miracolului i a supra-

naturalului a disprut ca un zadarnic miraj" Taina esie desfiinat.

Dumnc/cu fund inlocuit cu mintea autonom a omului Renan no-

lea/. în L'avenir de la seime*; "Opera modern nu \a fi împlinit

decât atunci când credina in supranatural, sub orice form, va fi

distrus... Raiunea, dup ce va fi organizat umanitatea, ii va orga*

nba pe Dumnezeu**

.

hiena a do\cdi( c pnn aceste încercri de a submina religia, de a

întrona tiina ca deintoare a adevrului absolut. \iaa omului nu

s-a îmbuntit. Iubirea de aproapele i solidaritatea între oameni,

Sacrificiul intereselor subiective pentru adevr, respectul legii - ni-

ci una din aceste valori nu poate afla legitimitate i mothaic pu-

ternic doar în tiin. tiina nu poale crea nimic, sarcina sa este

aceea de a cerceta i, prin prelungirea sa tehnologic, de a prelu-

cra Viaa interioar, spre exemplu, nu se poate mulumi numai cu

jjutorul tiinei, pretinzând un temei mai adânc, o consisten care

boate veni doar din experiena religioas. tiina poate s ofere

ini|Ioacclc necesare controlului lumii exterioare, dar nu este un su-

port suficient pentru constituirea unei vieuiri personale ori pentru

dominarea pornirilor ptimae dinluntru! omului.

tiin, scientism, religie

inna arc i în societatea contemporan de spus un cuvânt greu i
nu se poate afirma c scientismul secolului trecut a disprut com-

plet Ideologia scientist se regsete sub o form mai subtil. Pier-

ite Thuillier rezum aceast ideologie in trei postulate; ( I ) tiina

Cslc singura cunoatere autentic: (2) tiina este capabil de a rs-

punde tuturor întrebrilor i de a rezolva toate problemele practice,

cu condiia ca acestea sâ fie formulate in termeni raionali: (3) este

legitim i de dorit s fie conferit oamenilor de tiina responsabi-

ibidem* p. 148.
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tilatca de a conduce loaic activitile umane. în onec domeniu (po-

litic, economie, moral, clc.)'

Accsic postulate sunt rarcon formulate explicit, preferându-se

mediatizarca unor sloganuri de genul "tiina in slujba omului a

progresului i a libertii", care îmbogesc cosmetic discursul ofi-

cial. Se poate vorbi practic de un adevrat mii al tiinei, de \reme
ce, prin idcologizarea tiinei, acesteia i se atribuie funcii quasi-rc-

ligioase. Aceast ideologic face abstracie de exigena rigorii actu-

lui tiinific, cutând mai curând s impun o axiologic materialist

i corelativ o metod reduciomst. un demers epistemologic care

pornete de la particular la general, pe care se întemeiat, indirect,

globalismul

Intr-o societate tot mai secularizat, cum este cea contempora-
n, tiinei i se atribuie un caracter obiectiv, religia fiind i/olalâ in

sfera subiectivului, fiind considerata o afacere personal ("fiecare

cu credina lui"). Prin ignorarea re\c!aici. a istorici relaiilor între

Dumne/cu i umanitate. Dumnezeu parc a fi fost redus la situaia

de concept al minii, pe care fiecare ÎI înelege cum poate i vrea.

acest concept devenind irclevant pentru exigenele obiectiv iste ale

modernitii. Rezultatele tiinei sunt ins prezentate ca tabu. obi-

ectivitatea lor trebuind acceptat de toat lumea, aa încât cel care

nu admite rezultatele tiinei risc s se siiuc/c în afara timpului în

care triete.

Rezultatele tiinei sunt acceptate îns de majoritatea oamenilor
tot pnntr-un act de credin: ele exprim concluziile unui grup
restrâns de oameni de tiin pe care ceilali Ic accept larâ a avea
posibilitatea de a le înelege. De exemplu, nu toi îneleg ecuaiile

teoriei relativitii generalizalc a lui Einstein sau ecuaiile teoriei

cuantice, dar toi accept c aceste ecuaii refiect fenomene reale.

Este o adev arat credina. încrederea în cei care au formulai aceste

ecuaii,..

Dac majoritatea rezultatelor tiinei sunt acceptate de contem-
poranii notri prin încredere, refuzul fa de teologie apare ca o
contradicie - din cele mai puternice - a umpului nostru In spatele

acestui reftiz nu se afi neîncrederea, ci o anumit poziie idcologi-

Cf. ibidem. p. 21
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refractar fa de orice adevr de sus. adevr care obtureaz sla-

luci feric a omului proclamat autonom.

Aceeai ideologie acuz teologia de ignoran, prezentând drept

Libhc afirmaia apocrifa -crede i nu cerceta!". Mântuitorul, dun-

Knvâ. îndeamn spre cunoatere i certificare Cerei i vi se va

Io batei i vi se \a deschide, cutau i vei ofia!" Credina ii pune

Ic i m in faa ;ide\âruri!or ultime, stimulându- 1 s gseasc rspun-

ji i Iii inirebâri fundamentale - cum suni cele despre sens i valon

[>i s le asume existenial. Rspunsuri pe care nici uma i nici

[ni • ...iile c are profit de ea nu le pol oferi coninutei umane

tiin i ideologie

_, afirmat anterior c existena unei mentaliti care opune religia

Lnnlci se datoreaz ideologi/rii tiinei. Despre cc-i vorba'
1

E.

BcnncrL în cartea Religia fizicienilor, a publicat statistici intere-

•nic privind atitudinea savanilor din tiinele exacte fa de cre-

Jn în secolul XVIII {al "luminilor"), din 56 de savani, numai

p s-au declarat atei (Lagrange i Halley), unul s-a declarat indife-

il. iar 49 credincioi. In secolul XIX (al "necredinei"), din 430

- savani. 113 aveau o atitudine religioas necunoscut. 10 erau

Ici. 10 indifereni iar 279 credincioi. Statisticile privind tiinele

nane suni i mai favorabile religiei
1

.
Cuncs, aadar c dei cei

muli oameni de tiin ai secolelor trecute au fost credincioi,

fofirm pân astzi insistent c tiina certific teoria materialist

(i ateismul.

Fizica secolului XX a fost marcat de importante descoperiri.

urc au schimbai optica oamenilor de tiin asupra lumii Dac pa-

la începutul secolului XX fizica mecanicist favoriza o concep-

_ dctcrminist (fr "ipoteza" existenei lui Dumnezeu), azi toi

Coi muli fizicieni fac afirmaii stupefiante cum este aceea c on-

|e lucru reprezint un cuvânt pnn carj Dumnezeu \ orbete Teoria

fciantic a lui Pianck, principiul complementaritii ai lui Bohr.

Kulitatea und-corpuscul a lui de Broglie, principiul de uedetermi-

[Cf Uarion Felea. Religia iubirii. e± Episcopiei Ortodoxe a Aradului. 1994,

p 114
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nare al lui Hci'senberg. toate descoper limitcic raiunii umane Se

afirm existena unei taine a realitii, care nu poate fi descifrat

"pozitiv" i faa de care preteniile scientismului îi dezvluie ab-

surditatea, inconsistenta

Astzi, numeroi savani lanseaz adevrate pledoarii pentru

credina în Dumnezeu.

lat ce afirm marele fiziolog. Nicolac Paulcscu: "ldcca de «Dum-

nezeu» este o noiune fundamental. Iar care tiina cade in ab-

surd. Materialismul ateu a pus stpânire pe societatea moderna, ca-

re 1-a acceptat orbete - pentru c ci s-a dat ca expresie a tiinei,

ca rezultat sau sintez a descoperirilor sale cele mai recente. El s-a

servil de prestigiul tiinei, el care. ca sistem, este negaia suinfei -

pentru a se impune mulimii semidocilor, incapubili s sesize/c

amgeala Prin acetia, materialismul s-a furiat în coli, unde în

mod la a exploatat i exploateaz candoarea i naivitatea copiilor

i tinerilor necxpcrimcntai. care n-au nici cunotine suficiente,

nici Spiritul critic detul de dezvoltat, pentru a deosebi adevrul de

falsitate. în felul acesta el a otrvii, cu doctrina sa rufctoare.

mai multe generaii Ca orice eroare, materialismul înseamn igno-

ran, fie prin lipsa de cultur, fie prin lipsa de inteligen La 17

ani eram materialist, pentru c n-aveam decât un bagaj foarte res-

trâns de cunotine asupra materiei brulc: pentru c raiunea mea

nu era înc dezvoltat i pentru c. ncavnd spirit critic, credeam

tot ce citeam: c oamenii de tun sunt toi material iti. Ei bine.

dac de atunci n-a fi câtigat, pruur-un studiu persistent cuno-

tine noi asupra naturii brute i asupra fiinelor vn - sau dac. din

nenorocire, facultile mele intelectuale ar fi rmas în acelai

stadiu ca în vremea copilriei, sau. in fine. dac n-a fi constatat c
adevraii savani resping sistemul materialist, a fi i astzi înc o

victim a acestei doctrine. Adcpu materialismului au repetai ade-

sea c tiina modern a izgonii definitiv din domeniul su îdeea de

«Dumnezeu»; i au tiut s manevreze aa de bine. c astzi curva

îi este ruine s pronune cuvântul «Dumnezeu» in faa altor per-

soane. Toate acestea s-au tcut in numele tiinei. i totui, marii

savani, creatorii i gloriile tiinei, au admis i au proclamat exis-
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M tena lui Dumnezeu.. Un aoexflrat om de tiin nu trebuie s spu-

n «Nu cred in Dumnezeu» ci «tiuc Dumnezeu exist»

I Am redat In exfenso acest text pentru c mi 5-a prut foarte su-

Kcstiv i cuprinztor pentru profilul ideologizrii tiinei Este vor-

'ba. fundamental, de faptul c ideologizarca tiinei poate s apar

#m ales într-o societate dezorientat religios i moral.

Trebuie spus c între ideologie i tiin poate exista o înter-

|
dependen reciproc. Ideologia unei vremi poate s-l influeneze

|pc savant în cercetarea sa: rezultatele tiinifice ale unei lcom pot

|
fi utilizate drept argumente pentru consolidarea i rspândirea unei

|

•numite ideologii. Karl Popper face o distincie clar între tiina i

|
ideologic intre revoluia tiinific i revoluia ideologica Idcolo-

Ko, spune cL poart marca unor criterii ncliinificc (de altfel Pop-

per folosete termenul ideologic pentru orice teorie netunific)

S lum. spre exemplu, dou concepii considerate a fi revoluii

tiinifice: cea keplerian i cea danvinist. Arnbelc au avut un im-

|

pact puternic asupra mentalitii oamenilor, încât putem Spune c
ou schimbai concepia omului despre poziia sa in univers, despre

originea i finalitatea întregii lumi Componentele tiinifice ale a-

Ecstor teorii au fost îmbrcate în puternice aspecte ideologice, i-

nând de o tendin a vremurilor (pre)modeiw emanciparea faa de

preteniile teologici scolastice.

Cele dou exemple sunt relevante pcnlru discuie Astfel, mllu-

|enat de ideca traiectoriilor eliptice din neoplatonism. Keplcr a a-

juns s confirme indirect sistemul heliocentric (asemenea traicclo-

|
rn nu puteau fi concepute in cel geocentric)-. De asemenea, in re-

I
ccpiarca teoriei danviniste. un rol importam au jucat ideile lui Mal-

ihus. indicând faptul c descoperirile tiinifice nu pot fi indepcn-

denle fa de contextul cultural .

Karl Popper caracterizeaz revoluiile tiinifice drept raionale.

pcnlru faptul c acestea se înscriu creator într-o tradiie, pe când re-

[Cf ibuiem,p. W
1 Cf Thomas Kuhn Tensiunea eaaifiaia. ed. tiinifica, 1 982. p. HW,

PCf ibidem.p. 184.
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volubile ideolbgice par a avea de cele mai multe on caracter irai-

onal i tendina rupturii fa de mentalitatea anterioar

Revoluia ideologic - aiiraiâ Poppcr - poale seni iuionalitaiea

sau o poale submina. Dar ca mi reprezint adesea decât o moda in-

telectuala. Chiar dac este legata de o re\ oluie tiinific, ca pajic

avea un caracter iraional extrem: i poate rupe in mod contient ai
tradiia Dar o revoluie tiinifica, oncat de radical, nu se poate

rupe de tradiie, întrucât ca trebuie sa conserve succesul prcdccc-

;

sorilor si. Tocmai de aceea revoluiile tiinfice suni raionale"
1

.

Interesant, sub accsl aspect, este c abandonarea cosmologici anii-;

ce nu a fost impus în mod exclusiv prin metode tiinifice Lupta

pentru a impune noua cosmologic a fost de natur ideologica, ex-

primând mai mull credina în noua teorie. Cei care voiau sa impun
noul model afirmau necesitatea abandonrii oricrei metode i a;

oricrui limbaj care sa mai aminteasc de trecut, cu preul utilizrii

unei metode iraionale
2

.

Exisla o strâns legtur între contextul ideologic i demersul
tiinific, ins de cele mai multe ori s-au evideniat numai tendine

de confiscare a rc/ultaiclor tiinei în favoarea diverselor ideologii.

în acest sens, trebuie amintit c publicarea lucrrii Structurii revo-

luiilor tiinifice, a lui Thomas Kuhru a suscitat numeroase pole-j

nuci. Kuhn susine insuficienta metodologici tiinifice in demersul
de a da rspunsuri unor probleme tiinifice, savantul trebuind s
in cont i de contextul sociaL psihologic, ideologic a! \rcntu (in-

fluent chiar în cadrul comunitilor tiinifice), afirmaii reluate în

Logic ofDiscovery or Psychohgy ofResearch? . Oponenii susin
c înelegerea procesului cunoaterii nu este influenat de contex-

tul cercetrii,

întreptrunderea ideologiei i a tiinei apare mereu dc-a lungul

timpului, demonstrând c viziunea general despre lume. filosotla

* Karl Poppcr, RaUmalitatea revoluiilor tiinifice* apiut liie Pârvu, hiona
tiinei i reconstrucia ei conceptual, al tiinifici, 1 98 1 , p 2*)7

•Cf.iftwfcm.p. 32L
Stcphan AmsterJamsli Contextuljustificri* i carttexmi descoperirii, apud

Hic Pârvu, op. cit. p. 335,
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Ii credina savantului, nu au cura sa nu*f influeneze in cercetarea

a elaborarea teoriei sale tiinifice Chiar dac tiina încearc sa

impune modele proprii i certitudini absolute, acestea conpn per-

Ininnent un procent mai marc sau mai mic de relativ i subieci-

kilatc. Chiar în cazul matematicii pure. nu se poate vorbi de mode-

le i demonstraii clcm valabile. Uneori* cele mai importante ela-

orâri ale tiinelor exacte poart chiar amprent naional

Pierre Duhcm. in La theune phystque Son abject et sa xtructure.

compar i opune stilunle savanilor din Anglia t Frana secolului

XIX, "Acel esprit geometriqtie reprezint o pane a tradiiei intelec-

tuale franceze, in sensul ei larg. care a influenat criteriile alegerii

cu ajutorul crora cercettorii francezi selectau ipotezele rivale, la

fel cum a influenai t alte aspecte ale vieii spirituale france/e. In-

vers, obinuina de a gndi in forme i detalii i de a expune lucru-

rile cu ajutorul unur concepte intuitive i surprinztoare, acel esprtr

tk finesse* pe care Pascal ii opunea spiritului geometric csic carac-

teristic in aceeai msur modului de gândire britanic Ca un fapt

constatat consideraiile care se refer la stabilirea unor ipDteze ti-

inifice de up nou nu pot fi formulate îiur-o manier absolut inva-

rianta cu diferite epoci, naiuni i contexte culturale* Ca reprezen-

tare final sau ca ideal, o asemenea invariant absolut poale re*

prezenta ceva demn de urmrit; dar ea nu va putea fi niciodat rea-

lizaii pe deplin"
1

h aceste condiii, fiind pus in slujba unei ideologii, tiina putea fi

Mam uor manipulat, aa cum ideologia comiuust a reuit s in-

kf .../o rezultatele tiinei în favoarea materialismului \cestea

Kuftf motive puternice pentru care utilizarea - în apologetica cre-

|li* re /uitatelor tiinei solicit mult atenie i contiina c re*

ju nu arc nevoie s fie justificat de tiin. Aceasta cu ull mai

kuli cu cât depirea materialismului face loc unei ideologii opu-

k dar la fel de potrivnic teologici.

Vsi/i exist pericolul ca rezultatele tiinei sâ fie interpretate i
Wosile (rc-ideologi/alcl în slujba nou paradigme, New Age De
pi ideea unei noi ordini mondiale care pare a se impune în toa-

B. Ilic Parvu. tyx cit, p 360,
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ic domeniile -arat c este \orba de mai mult decât o simpl ideo-|

logie Numeroase concepte, reprezentri i simboluri ale noii gno/i
poart amprenta unui alt tip de ideologie, e adevrat, mai subulâj

decât cea materialist. Nu se mai vorbete despre inexistena lui!

Dumnezeu, dar este contestat Dumne/cu ca persoan: Dumne/euJ
omul i cosmosul se confund într~o uruc realitate; omul se auto]
mantuiesle.

Câteva exemple contemporana

M voi opri. foarte pe scurt, pentru a obsena modul în care se rol
simte tiina actual de influenele ideologiei neu-age (în esen uni

sistem scientist dar colorai mistic) i ale celei globalista Practic]
pornind de la o mistic de lip oriental a toialillii. muli oameni df
tiin se pun. mai tuuil sau mai puin contient, la dispoziia mare*]
lui curent ideologic al desfiinrii oricror granie i al nivelrii tu-

turor registrelor de existeni

Muli fizicieni au lansat aa numita "paradigm \ibratoric*\ con-l

form creia universul se reduce la o sum de vibraii. Nu mai estej

vorba de particule fundamentale ori de dualitile und-corpuscull
t subslan-câmp. Totul e in continu micare, angajat în cicluri de|
existen (ideca ciclicitii din filosofia antic i oriental), reali ta*[

lea observabil fiind iluzorie (mayaX Ideca "mistica" a devenit;
prin intermediul acestei perspectua fizice, pârghie pentru interpre-

tarea minii umane; la rândul su, noua filosofic a minii confirm
aseriunea de bazT

Astfel, ncuropsihologul Karl Pribram a elaborat un model holo-
grafic al creierului, în «re vibraia, frecvena i oscilaia au o im-|

portant deosebit. Creierul posed un cod matematic care traduce
în mod implicit informaiile explicite pe care le primete de la or-

ganele de sim. De exemplu, daca noi, cu ajutorul ochilor, \edcm
culoarea i forma unui obiect, culoarea i forma sunt concepte ab-
stracte, prezente numai în lumea noastr de simboluri. Ele nu exis-
t în realitate; altfel spus. pentru creier nu exist culoare i forma
Ceea ce înelegem prin aceste concepte înseamn pentni creier o

mu dc vibraii, careexplictteaz informaia înfurat i existent

mod implicit în creier.

Pnbram a lucrat ta Stanford Institute. i-a început cariera in

imrgja cerebral sub coordonarea lui Karl Lashbv care a cutat,

pip de peste 30 de ani, aa numita engrami presupusul sediu i
ihsiana memoriei. S»a demonstrat, in timp. c memoria nu c Io-

li/aia undeva anume în creier, fiind pre/em în tot organul, Fr-

ftntat de aceast problem, Pnbram a apelat la hologram Por-

bid de la faptul c. dac se sparge o anumit hologram, hecarc

biK a ci red întreaga imagine. Pnbram j artat c y creierul u-

un dispune de caracteristici holografice. în sensul c în creier in-

Ht»ul e codificat in fiecare fragment al masei cerebrale

In fi/ic întâlnim aceste idei în jurul teoriei despre ntaincea S.

pecast teorie fundamenteaz tiinific ceea ce în mod metaforic a

II numit bootslrap (in lb^engle/.
"

'ireturi \ sugerndu-se unagi-

kii împletirii). Acest model a fost propus în Jecada a asea a se-

nului XX, dc ctre Ccoffrey Chew. fiind preluat i dezvoltai ^
ili fizicieni, ca Dawd Bohm i FritjofCapra Conform accslci tco-

bit nu eMSt o lume material ci doar o estur de conexiuni: nu

Kl particule elementare ci doar modele dinamice care se intre-

(rund în mod continuu Tcona bootslrap confer universului o

tnliin ontologic, independent dc structura sa materiali Ma-
ia nu determin contiina i nici contiina nu determin mate-

i dar atât materia cat i contiina suni aspecte ale unei realiti

snnec Acest fel dc a vedea lumea a fost dezvoltat de Bohm în

wknttudinea lumiit ordinea ci

La rândul su, Chcw crede c ipoteza bootslrap este de natur

conduc spre reformularea întregii noastre concepii despre fe-

nomenele fizice, tinzând spre un model al realitii consistente

Aceast idee este susinut de Cheu in tfadron ftooistrap ffvpo-

thesis: "Conform acestei ipoteze, natura se auioorgonizcaz dup
un principiu dc autoconsisicn exprimabil printr-o infinitate de

condiii ce determin cu unicitate particulele existente. De la nive-

lul hadronilor i al imeraciei tari. ipoteza hootstrap a fost extins,

pe buza unor concepte topologice i la alte tipuri de particule i tn»

teracit generalizând in felul acesta, pentru loc universul panicu-
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Iclor elementare (i al quark-unlor) idcca democraiei nucleare.

Nu exist vreun tip privilegiat de particule: existena fizica in între-

gul ei. cu toate particulele ci, este unitatea Fiinei"'.

Teoria boolstrap reprezint o aplicaie a ideologici globali/ani în

tiin; altfel spus. expresia în plan tiinific a unei ideologii care se

impune treptat la toate nivelele in lumea contemporan Pân i
termenul "democraie nuclear" amintete de modelul social pre-

zentat ca ideai în lumea noastr

tiina, înlr-o abordare mecanicist, pleac de la entiti materi-

ale, existente independent care pnn interaciune dau natere între-

gului, lntr-o abordare holistâ. se pleac de la indivizibilitatea lumii,

iar tiina arc rolul de a extrage din întreg prile separabile i de a

Ic descrie înlr-o ordine explicit In gândirea holistâ, lumea nu tre-

buie v/utâ fragmentar ci ca o plenitudine, sau. dup Bohm. ca ple-

nitudine indivizibil în micare curgtoare. Bohm vorbete de o or-

dine implicit i una explicit: omul i cosmosul nu sunt decât ni-

te proiecii ale unui fundament comun .

Perspectiva holistâ este dominant în tiina actual Fenomene-
le fi/ice nu mai pol fi studiate în sine. universul trebuie privii în în-

tregul lui, fiecare nivel al existenei participând la realitatea cosmo-
sului ca întreg. Esic depit disjuncia înireg-panc. disprând idc-

ea ireductibilitii nivelelor de organizare structural a lumii. J I> a
Prigogine afirm c '"nu exist un nivel fundamental, niciun nivel

nu este complet întemeiat în vreun sci specific de niveluri [...]. Fi-

ecare nivel i fiecare asoccl îi aduce o anumil contribuie proprie

la realitatea întregului .

Holismul ontologic al lui Bohm csle construit pnntr-o abordare
conjugat a metafizicii lui Whitehead i a fizicii cuantice Dac, în

tiina clasic, fenomenele fizice erau independente de continuum-
ul 5pa|iu-liinp i Iar semnificaie, in paradigma holistic eveni-

mentele fizice sunt contexiualizatc, cptând semnificaie. Unitatea

G. F. Chevv. Ifadron Baatstrap Hypothesis. apud Oie Pârvu, Arhitectura

existenei. Humarulas, 1990. d. 231.

* Duvid Bohm, Plenitudinea lumii i ordinea ei. Humamtas, 1 995, p. 49.
1
Cf. Ilie Pârvu, Aiititectura existentei, p. 226
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lumii nu mai csle cutat în particulele fundamentale ale realitii

sau în legile care guverneaz comportamentul entitilor mdividu-

Ee, ci in modelele fundamentale care apar în multitudinea i dtver-

Katca fenomenelor Dar pentru a avea acces la acest pattern inva-

Inant al existenei, el trebuie s 6e manifest în lumea cognoscibil

fcoun (ordinea implicit se desfoar i se exprim în ordinea ex-

Eicit) Ordinea implicit a lui Bohm se refer la un nivel profund

ncmaruTcst al realitii, care se concretizeaz în ordinea explici-

. exterioar

intre teoria boolstrap elaborat de Chcvv i ontologia holistâ a

Li Bohm exist evidente similitudini, fapt observabil i în folosirea

Enor iermeni comuni. De exemplu, matematica celor dou teoni

introduce limbajul topologiei: de asemenea, conceptul de ordine.

Ere insist asupra esturii de conexiuni în detrimentul particulelor

Endamcnlalc ca suport al existenei în ambele se pune problema

Sosirii unui nivel suficient de profund organizat, incal s constituie

[cadrul devenirii fiinei. în condiiile unei mentaliti globaliste. un

1 asemenea nivel mul tiorganizat nu poate fi o entitate individual.

I Holismul, problema unilate-diversitate si paradigma

oriental

Nivelul fundamental al existenei, propovduit de concepia holis-

tâ, este caracterizat de reflexivitate i de capacitatea autogencrâni.

Totalitatea nu se construiete dinspre particular ctre general, de Ia

indiv idual spre globaL existând o unitate rundaraental primordiala

care se regsete si se manifesta in multiplicitatea i diversitatea re-

alitii existente. întregul se regsete in fiecare parte.

Aceast concepie încearc unificarea tuturor aspectelor realit-

ii, inclusiv a contrariilor, cum este cazul raporturilor unitate-multi-

phcitatc i micarc-stabilitate. Unificarea acestor aspecte ale reali-

1 lu a reprezentat deopotriv provocarea i sperana (uneori nemâr-

I runsite ale) oricrui lip de epistemologie.

în antichitate existau dou uian direcii ontologice. coala elea-

t, prin Parracnide. afirma doar existena lui Unu. existent ireduc-

tibil dincolo de multiplici taica fenomenelor naturale. Conform a-

ccslei concepii, nu exist micare i mei schimbare. La cellalt pol
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se situa coala din Rfcs. reprezentat de Heraclit Este binecunos-

cut formula Iui toiul «tfg*, indicând o venic micare i perma-

nente schimbri. Lumea anlic nu a reuit s ajung la o \iziune

care s împace micarea cu stabilitatea, diversitatea i unitatea*

Tendinele filosofici antice au fost preluate de paradigmele ulteri-

oare.

Interferena între filosofic i tiin a facul ca dc-a lungul hm- I

pului s apar diferite paradigme pentru investigarea relaiei intre
j

unitate i diversitate. Modelul ontologic al substanei a impus tiin-

ei medievale o paradigm a unitii în diversiune, ba/al pe cnhia-l

te. form i esen. Pnn fizica lui Galilei. Descartcs i Newton, s-a i

produs o mutaie profund, tiina modern introducând categoriile I

de lege, cantitate i msur, pnn care se contura un model al diver-

sitii fr unitate tiina contemporan a elaborai un nou model,

cu intenia exprimat de a rclaiona unitatea cu diversitatea
,

David Bohm propune ideea unei ordini implicite, care nu se re-

fer la o succesiune de obiecte i evenimente, ci este ordine total,

'

coninut implicit în fiecare regiune a spaiului i a timpului Pen-

tru a desemna purttorul ordinii implicite. Bohm. dndu-i seama

c holograma este static, a introdus. în studiul Quantum Theory* a$\

ort Imlicatiort ofa New Qrder. conceptul de hohmovcmenl (holo-

micare). Existena actual nu mai c o realitate data. ci exphcilarea

ordinii implicite.

"Obiectele, actual existente în micare spaio-temporal determina-

1

ti sunt abstracii ale holomovementului. relevate i relevante nu-

mai in cadrul unor contexte speciale - momente particulare ale u-

nei ordini explicite, care nu exist în sine, ci poate fi considerat o

substructur a întregului inanalt/abil Aici ins prin structur nu va

trebui s înelegem aranjamente ordonate i msurate in care noi

asamblm lucruri separate, ci un moment de echilibru al unei or-

dini totale, un nucleu de generatmialc al acesteia, care poate con-

' Dya Prigogine. From Being to Becaming, apud ffifl Prvu, Aihirectura
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line. paradoxal pentru înelegerea obinuill i aspecte nesimultane

cu grade diferite de implicare"
1

.

[Viziunea holist a Iui Bohm impune existena unui nivel ontologic

Pindamcntal care se dezvluie prin difentele moduri de organi/are

lumii, determinând devenirea întregii lumi .Astfel, nu exist par-

Iculc separate, lucrurile fiind implicate unele în altele într-o ordi-

pe a întregului nedivi/at. Viziunea holisl presupune o dinamic

îancnt, spre constituirea de noi loialiti.

Teoria lui Bohm. apeleaz la diveri termeni nevv-age i, prin

fugesliilc sale panteiste, se plia/ mai mult pe religiile orientale.

Armonia înlre noua fizic i mistica oriental apare i mai ex-

plicit în demersul lui Fritjof Capra, care îi afirm explici! acordul

|fotâ de laoism i brahmanism:

-Misticul i fizicianul ajung la aceeai concluzie, unul pornind de

la lumea interioara, cellalt de la cea exterioar. i acest acord nu

face decâi s confirme strvechea înelepciune indian dup care

Brahman, absoluiul obiectiv, i Aiman. absolutul subiectiv, sunt

identice"
-

[Experienele extatice îl fac pe savant s perceap lumea nu ca mul-

titudine de fiine individualizate, ci ca energie continu care conce-

rteaz toate realitile. Cunoaterea tiinific. într-o asemenea ncr-

[ecpie. capt accente ocullc i magice, devenind ermetic i râina-

(nnd destinata numai iniiailor, având aadar un profund caracter

ichtisl

"M allam pe malul oceanului, intr-o dupa-amiaza de var târzie,

priveam valurile rostogolindu-se i-mi ascultam propria respiraie

când. deodat, am avui revelaia înircgului meu univers angajat in-

u-un dans cosmic gigant Fiind fizician, tiam c nisipuL pietrele,

apa i aerul din jurul meu sunt formate din molecule i atomi in vi-

braie, iar acestea. Ia rândul lor. din particule care interacioneazâ

' David llohm. UTtctenesiand the Implicate Order, apud Die Prro,

Arhitectura existentei, p. 303.

* frntjof Capro. Tuofajca, ed Tehnic, IW5, p. 255.
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pioducând sau distrugând alic particule. [_,.] oale aceslea Uni

erau familiare din cercetrile racle în fizica energiilor înalte. dar|

pân în acel moment le receptasem numai la nivelul graficelor,

diagramelor p teoriilor fundamentate matematic. [ | am vâzutj

atomii elementelor i pe aceia ai propriului meu corp pnni în dan-|

sul cosmic al energici, i am simi! ritmul i i-am auzit muzica i în

acel moment am tiut ca acesta era dansul lui Shiva. /.cu) dansato-j

rilor. cel divinizai de hindui"
1

.

Pentru corifeii noii paradigme, înstrinarea ne noi întnc. de se

meni i de lumea exterioara s-ar datora tocmai pierderii viziuruj

holiste asupra lumii. Este adevrat c tiina actuala depete sc-j

paraiile între obiectiv i subiectiv. între material i spiritual. scpa-J

raiî proprii mentalitii dualiste, dar aceasta nu înseamn c tre-

buie sa ne înscriem unilateral i necritic pe orbita concepiilor parvl

teiste, care anuleaz orice distincii între Dumno/cu. om i cosmosJ

Toate relele produse în lume suni puse, în viziunea holislicâ, paj

seama concepiilor i ideologiilor care afirm existena distincii-

lor, a specifitâilor.

"Soluia ar consta în metanoia. în reînnoirea contiinei, in rcvcJ

nirea la viziunea holista. în rcac/arca gândirii pe temelia sacrei

globalilâi. Integrarea tiinei i tehnologici occidentale cu în|clcp-j

ciunca oriental! cu mitologia antica i cu sfera numita oculi reîn-j

cifrarea magic a lumii, alias revrajirea ci. sunt primele strdanii

ale acestui program"".

Materialismul i idealismul sunt denunate în noua paradigm ca

unilateraliti. Cretinismul î orice religie sau filosofic nu aduc de-

cât reprezentri reducionisle ale lumii i vieii. Pentru a înelege

cosmosul i viaa e nevoie de integrarea tuturor religiilor, fîlosofi-

ilor i tiinelor într-o noua gnoz, atotcuprinztoare,

Sub acest imperativ, mari savani ai lumii, din mai multe dome-
nii (matematic, fizic- biologie, psihologie etc.). au elaborat aa-[

1

Ibîdem, p. 9. Cf. Bruno Wurtz, XewAge, Editura de Vest, Timioara, 1994,

p. 174.

*B. Wurtz. npcft.p. 175.
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zisa "gnozâ de la Princeton \ negând apartenena la vreo ideologie

Expresia "gnoza de la Pnncelon" dateaz din 1969. îns micarea e

mai veche dccâl numele. Precursor a fost G. Stramberg. cu lucrarea

Stifh'iitt Urtiwrsuhii. publicat la Pasadena. in 1939

Noua gnoz este ptruns de orgoliul dat de solitudinea celor

care cred c dein secretele i tainele universului. Mântuirea nu es-

te în Hristos. ci in cunoatere: o auiomânruire. generatoare de infi-

nit încredere in puterile omului. Atât gnozelc antice cât i cea ac-

tual au in comun separarea de Hristos. i o gnoz fr Hristos este

pscudocunoatcrc. autoiluzionare, amgire.

in gnozele antice, eonii, structuri de contiin supraumane -

intermediari între Dumnc/cu i lumea noastr -. coboar în lumea

noastr, astfel c fiecare dintre noi posed o scânteie suprasensibi-

I

lâ Când cineva contiennzeazâ aceast scânteie, ajunge la desctu-

i
tarea din lumea terestr. Aspecte similare apar. paradoxal pentru

raionalismul modem. în noua gnoz, numai câ acum eonii sunt de-

mitizai. vorbindu-se de holoni (hoionul este o totalitate, partici-

pând la o totalitate mai vast, ca în ramificaiile unut arbore).

Se poate vorbi de o istone. de un proces vrjire-dez\rjire-re-

ivrâjire a lumii, inainte de Hristos, cultura era dominat de o scrie

de simboluri, reprezentând sacrul, pentru ca. apoi, scientismul i

pozitivismul s încerce dezvrâjirca lumii Astzi, lumea este revr-

1

jitâ pnn noua gnoz. care vrea s elimine concurena religiilor tra-

diionale
1

. Interesant câ dei se pronun împotriva oricrei ideo-

logii i a oricrei religii clasice, gnoza actual este aservit unei

ideologii fundamentate pe doctrina panteist a hinduismului Din

aceast perspectiv se respinge îns orice legitimitate a cretinis-

mului".

O alt fa a tiinei contemporane

Dincolo de aceste tendine ideologice, cultura tiinific rmâne o

I

coordonat semnificativ pentru lumea contemporan Pentru a se

articula mai bine cu probi ematicile lumii în care trim (deci. în dc-

1 Rnymond Ruyer. Cmaza de ia Princeton. Ncmira, 199$, p. 10.

* Cf. ibidetn.p. 11,
1

Cf ibidem.p. 12.
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mersul su apologetic), teologia nu poate, tocmai de aceea, sâ fac
abstracie de aceast cultur

Provocarea intcrdisciplinaritâii implic riscuri, dar dialogul în-

tre teologie i tiin trebuie s evite sincretismul, care aduce preju-

dicii atât demersului tiinific cât i celui cretin. Un dialog rmâne
fecund numai dac fiecare parte angajat ii pstrea/â identitatea

Aceasta devine astzi posibil, de vreme ce exista mrturii ale

unor somiti tiinifice mondiale, care oblig teologia la un rs-
puns corespunztor. Aceste mrturisiri sunt bine intenionate i lip-

site de tendine ideologizantc.

A Peacocfcc declar: "Exist o ierarhic a ordinii in lumea natural
i. dac Dumnezeu este realitatea în care cred cretinii, cile tiin-

ei i ale credinei cretine trebuie întotdeauna, din punctul meu de
edere, in cele din urm s convearg. Nu pot s nu vd. in lumina

celor spuse, demersul tiinific i teologic ca inicracionând i mu-
tual luminând realitatea"

1 O alt mrturie este tcut de J Pol-

kinghornc "Ordinea raionala a lumii pe care tiina o afirm «te
o imitare a raiunilor divine prezente in lume De asemenea, cred
c atunci când ne împrtim de frumuseile lumii participm la

bucuria lui Dumnezeu în creaie .. Credina religioas este o încer-

care cumulativ de a aduce împreun o putere sintetic care face

conexiuni între diferite nivele ale experienelor umane Exist ar-

gumente carem conving s iau religia in senos i s caut credina
religioas într-o epoc a tiinei. tiina este mrea, dar nu eslc

suficient din toate punctele de vedere. Eu însumi sunt cretin,

prcol anglican, dei sunt i fizician, ocupându-m cu microfizica* .

Conflictul intre tiin i credin a fost provocat i mai este între-

inut în egal msur de îndrzneala exagerat a savanilor (moti-

vat mai mult ideologic) de a refuza teologici dreptul la un cuvânt

în privina realitii, i de timiditatea nejustificatâ a teologilor, de
lipsa unui efort al acestora de a traduce conceptele pe care le vehi-

' Arthur Peacocke. John Polkinghomc Scientiza as Theohgums, SPCK,
Londra, 1996, p. 11.
:
John Polkinghome. Serious Tatt Science and Retipon in diaiogue, SCM

Press hd. Londra. 1995. p. 9.
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Oileaz in limbajul tiinei. Oricum, conflictul nu-i intre tiin i

fcrcdin - care sunt dou demersuri complementare în cunoatere,

i acoperind aspecte difente ale realitii - ci între savani i teologi.

Ilar pentru depirea acestui conflict rolul teologilor este însemnat

Ei trebuie, pe de o parte, sâ se pun la curent cu direciile pnnei-

jpalc ale demersului tiinific, pe de alta s ofere oamenilor de tun-

m posibilitatea de a cunoate acele articulaii ale credinei care s
toat servi înelegerii lumii în care trim

In acest context, sunt semnificative cuvintele printelui Iova

fcirca. deosebit de actuale, chiar dac au fost sense în perioada in-

herbehe. pe care le redau in încheierea eseului meu:

-i c pornit din mândrie, nu din convingere tiinific, atitudinea

celor ce nu vor s aud de o coordonare a datelor utile din aceste

dou domenii, ci pretind a-i continua fiecare drumul propnu. fr
a pnvi în dreapta i în stânga. i aici o parte din vin o au teologii

intransigeni. Cci. oricât de ipotetice i de unilaterale ar fi unele

concluzii ale iiinlelor exacte, in numele adevrului care nu poate

fi decât unuL ele trebuie cercetate cu senintate de cei iubitori de

adevr. i singur sistemul de gândire bazat pe datele fundamentale

ale revelaiei i care poate integra in el oricare din concluziile de-

plin verificate la care s-a ajuns în atât de vânatele domenii ale

efortului omului de a ptrunde în tainele firii, pentru a da astfel o

concepie unitar i armonic despre lume. va putea da convinge-

rea despre realitatea obiectiv a cunoaterii noastre i despre since-

ritaica i dorul inimii noastre dup adevr, bine i frumos"'.

Pt. Iova Fiica. Comtogonia biblica si teoriile tiinifice. Anastasia, 1 998, p

119



Clemente de epistemologie comparat
tiina i teologic

R. lorwsctt

Una din problemele eseniale pentru orice demers în cunoatere este

veridicitatea, premis care face ca orice construcie epistemologica s
conin criterii de evoluare a obiectelor cercetate Epistemologia mo-

dern, pozitivist, ^iconoclast"* se manifest ca refuz faa de once o-

biect care iese din câmpul sau de obsenaic i testare, fapt pentru care

teologia i metafizica nu mai au nici un drcpt de cetate.

Studiul de faa încearc o comparare a demersurilor epistemo-

logice proprii uinei 51 teologici, în cutarea similitudinilor i a di-

ferenelor dintre acestea, îns scopul principal este acela de a arta c.
dei au în vedere obiecte sau arii de imestigapc diferite cele dou de-

mersuri nu suni reciproc exclusive* cum se credea în secolele trecuta

ci reciproc inclusîvc.

Rigoare i completitudine

Definirea contemporan a tiinei - spre exemplu "ansamblu sistema-

tic de cunotine despre natur, societate i gândire: ansamblu de cu-

notine dinir-un anumit domeniu al cunoaterii" * sufer uneori de

imprecizie. Obiecte ale cunoaterii (cum sunt natura, societatea sau

gândirea) pot nenumrate, suma lor neacopennd întreaga realitate

care se deschide investigrii tiinifice. Focali/arca imestigârii ctre

un anumit domeniu al cunoaterii poate duce la o precizare in defini-

rea tiinei, rmânând totui dificultatea sintetizrii într-o formul uni-

tar a tiinei, din pricina mulutudinu domeniilor cunoaterii umane*

O definiie mai nuanat este urmtoarea: tiina reprezint ( I ) stu-

diul universului material, sau a realitii fizice, cu scopul înelegerii,

procedând pnn emiterea de observ aii i pnn colectarea datelor despre

evenimentele naturale, apoi pnn organizarea i explicarea lor pnn ipo-

1 Dicionar Explicativ al Umhii Române <DEX).cd Univcra enciclopedic.

1WH,p. 1061.
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.-*.. icorii, modele, legi i principii, (2) corpul organizat al cunoatem
r*pre uni\cn>ul material, cunoatere care poate G \crificat sau ies-

|a: J Aceeai surea prezint i patru aspecte auxiliare, necesare totui

plcgcni metodelor de investigare specifice demersului tiinific.

Astfel, ipoteza este o idee sau propoziie care se ba/ca/â pe obser-

wu cerie despre lumea natural, 6ind obiect de evaluare tiinific,

^fitvtia este o explicitare a anumitor fenomene, bazat pe obsenaie,

ipenmcntarc i cugetare; teoria, suspectat descon de speculaie (în

bajul cureni arc, în tiin, aspectul unei rpolc/c confirmate prin

jprnmcnt (leona este. de aceea, mult mai sigur decât ipoteza, dar

puin cert decât legea); fegea se definete ca principiu tiinific

ianabd adevrat în condiu specifice.

In ce privete teologia, aceasta este definit fio drept studiu al

lest iu ni lor religioase , suin de reflexii asupra lui Dumnezeu i asu~

mântuirii omului", fie drept "cimp de studiu, gândire i analiz ca-

[tratcaz despre Dumnezeu, atributele sale i relaiile sale cu umver-

I, tiina sau studiul lucrurilor divine ori adevrurilor religioase"'

jcsic dcfiniiL de ordin general, necesit completri i precizri

Teologia înseamn într-adevr, etimologic. \ orbire despre Dumne-
insa tradiia ortodox insist asupra unui aspect fundamental: on-

|
teologic începe cu un act de experien, cu întâlnirea mistic între

umne/cu i oul astfel c aceast Sorbire" nu esie prioritar o specu-

De. ci expresia unei experiene, meditape asupra acesteia i fruclifi-

it existenial a acesteia in plan personal i comunitar. Printele

if loan Bria afirm de aceea c teologia, "mai mult decât tiin de
mnicarc i mijloc de interpretare", este. pentru spaiul ortodox.

Dd de cunoatere a Iui Dumnezeu i form de exprimare a experi-

unci Bisenci locale
"\

l B10 Tedr's Uf* trience dictianary. cu adresa hUpV/biotâcIucmbulircas -

zidireh/dict-seareh . html

mcnartnairv Encyclopedique de la Itmguejhm'atse. 1996.

Wurer j Hncyclopedic Unahndged Dicttortary ofrhe English Lanpiage,
Mi
ti pr prof Ion Vnn. Dicionarde teologie orunlaxâA - 2? EIBMBOR,
IM I

,
an 'Teologic ortodox ". De men(ioum, ptnrtru comparaie,c romano-

loliusmul in{elege teologia mai mult ca efort uman de ascultare a eavanlu-

l:vm i de investigaie $ain(ilk in vederea corectei interpreian d acestui
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teologic i cea tiinific au câteva asemanan via-

bile. Spre exemplu, pentru ceea ce în tiin reprezint legea, deft- \

niia i ipoteza se pot considera ca replici în teologici i/ogma. teo-
j

hgumena i opinia (eo/ogicâ. Validarea tiinifica o unei ipoteze.

'

transformarea acesteia în teorie, presupune verificabili talc i con-

firmare din partea comunitii tiinifice prin experiment similar.
J

verificarea t confirmarea unei credine sau practici în Biseric
[

sunt manifestri ale experienei consensuale (prin aplicarea unor
1

criterii concrete), rezultate ale asumrii acestora de ctre întreaga
|

Biseric.

Atât tiina cât i teologia accept cunoaterea ca rezultat al unei
[

filtrri complexe O concluzionare nou pe baza credinei deja accep-j

tatc. verificarea consecinelor noii concluzii în "laboratorul liturghiei .

al experienei cretine, al vieii Bisericii i validarea ci de ctre majo-j

ritatca sau chiar totalitatea Bisericilor locale urmrete, cclcsiologic.

schema tiinific de cercetare: ipoteza de lucru, formularea unor dcfi-J

niii sau teorii prin verificare sistematic, obinerea consensului quasi^

unanim al comunitii tiinifice (în calitate de criteriu ultim de valida-

re)'. Aceste similariti se refera mai mult la forma i nu !a fondul de-

mersului gnoseologic.

tiina i teologia pornesc de la paradigme diferite de investigare a

realitii. Dorina de rigoare i completitudine constituie ins o trasatul

r comun
Matcmauca a fost cea care a ofent tiinei suportul cel mai sigur i'

mai eficient de investigaie, conferind "tiinelor exacte ale naturii un 1

anumit grad de siguran, pe care. fr matematic, nu l-ar D putui a-

bnge"
2

Albert Einstcin observ îns c rigoarea i completitudinea nul

suni uor de conciliat

cuvânt (cf K. Rahner & H. Vorgrimler. Petit dictionnaire de theologie

caihnlique, Seuil. 1970. art "ThcolopeT

>
1

Cf diac Doru Costoche. "tiînl si teologie Spre o evaluare noua a

raporturilor" in Almanah bisericesc 1999. ed Arhiepiscopiei Bucuretilor.

1998. [Vezi, în volumul de fat. versiunea revizuit a studiului, n. red|

1 Albert Einstein. Cum vad eu lumea. Teoria relativitii pe înelesul tuturor.

ed. Humaniuis, p. 31.
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~ce loc ocup imaginea despre lume a fizicianului tcoreucian. între

toate aceste imagini posibile ale lumii'
1 Ea cere ca descrierea corelaii-

lor s fie de o rigoare i exactitate maxime, pe care doar folosirea lim-

bajului matcmalic Ic poate ofen. în schimb, fizicianul trebuie sa fie cu

atât mai modest în ceea ce privete coninutul, mulumindu-se s des-

crie cele mai sunple fenomene care pot li fcute accesibile simurilor

noastre. în timp ce fenomenele mat complexe nu pot fi rcconsutuile de

spiniul omenesc cu acea subtil precizie i consecvena pe care le cerc

fizicianul tcoreucian Cea mai mare puntate, claritate i siguran, cu

preul complcutudinii"'. Nu poate fi aed imcsugalâ inlrcagi realitate

respcciându-se exigenele maximei clariti. "Ce farmec poate avea in-

ss cuprinzi cu precizie un fragment atât de mic al naiuni i s lai la

o parte, umidi oescurajaL lot ce este mai fin i mai complexT. conti-

nu el.

rin|a de completitudine a demersului teologic poate suplini aceast

(neputin a tiinei Rigoarea. în sens teologic nu se refer la completa

Scrificabilitate i claritate, ci la descifrarea semnificaiilor care in de

Dimensiunea spiritual a lumii, iar complet ituduiea se refer la desci-

frarea implicaiilor celor mai generale, a raiunilor fenomenelor inves-

tite, în planul divin despre creaie Insuficiena matematicii (cel pu-

n. a matematicii de acum) în descrierea do ansamblu a universului

Ble afirmat de Einstcui într-un enun paradoxal "în msura în care

popoziiilc matematicii se raporteaz la realitate, ele nu sunt sigure,

lor în msura in care sunt sigure, ele nu se raporteaz la realitate

tiina presupune, canesian. un demers al îndoielii sistematice, loc-

ui;)) pentru a asigura o maxim veri Reabilitate a afirmaiilor sale i

Bniblcma obiectivittii D*3'- 'a o prim vedere, demersul tiinpfic pa-

rc a fi unul extrem de sigur, trebuie s fim totui contieni c aceast

Icunoaslere discursiv este supus în permanen reevalurilor i cu-

mulrilor de noi informaii, care duc deseori la schimbri de per-

kpcctn. Gândirea tiinific produce divergene tehnice, divergene

p limbaj tehnic, divergene în raport cu epistemologia, divergene cu

filozofia .

thidem, p. 35

Cf Jean Monge, /- 'existence el son discours, Samie hdhcur. Paris. 1 981 , p.



uina nu înseamn astzi unanimitate de concepii dei presupune]

o baza do cunotine considerate In generai certe, pnn încrederea ctl

care cercettorii contemporani îi învestesc pe predecesorii lor. insa |
aceast ba/ sufer adesea reevaluri De aceea In tiina se vorbcl

de un progres normal, îneles ca proces de continua adugare, cvasa
hniarâ, a informaiilor i cunotinelor, dar i do momente de prourca

exploziv, revoluionar, care rstoarn \echile reguli i reaeaz perl

spectiva asupra realitii pe alte fundamente Eirateia de exemplu,

revoluionni Baca Iuj Isaae Newton. considerat pân In ci normativl

Aceasta nu înseamn c mecanica newtonian nu mai c \alabtla, ci dl
înceteaz a niai fi norma universala, c devine caz particular al fiz«

relativiste, o lege valabil numai în anumite condiii.

Istoric, demersul tiinific s-a manifestat îns în direcia unui efe

unificator pentru tiziunca uman despre lume. Istoria tiinei coasei

nea/a - faptul din ce în ce mai evident in lumea modern - încer

repetate de unificare a teoriilor i conceptelor în legi integratoare, dii

ce în ce mai generale i cuprinztoare, cum sunt. teona newtonian m
atraciei universale, teoria einsteinian a relativitii, teoria olectrol

magnetismului (unificarea fenomenelor clectncc. magnetice a
optice), electroueoh r/ieory (unificarea interaciilor electroni aynfll

ticâ ^i nuclear slab), teoria marii unificm (unificarea forelol

t leetronuigncue. nuclear slab si nuclear tare). Aceste unificar

introduc îns o conlinuâ schimbare în viziunea tiinific asupra ^pa-l

iului i timpului, iar pnn aceasta în viziunea noastr general asupq

realitii. "Conceptele de spaiu i timp sunt alai de importante în

cnerca fenomenelor nalunl încât modificarea lor atrage dup sine al*

terarea întregului cadru epistemologic al fizicii"
1

. Asistm practic

nenumrate zguduiri ale cpistcmnlojucr tiinifice, wire. in ca/ul morij
lor descoperiri, iau proporii de adevrate cutremure.

Aparent mevi^teiUL- în teologie, aceste cutremure suni îns de regfl

sil la nivel personal în experiena convertirii t a întruprii person

în viaa fiecrui credincios, a Revelaiei divine, "cutremur spiritual*

care schimb sensul întregii experiene umane Hristos descopec

practic o nou abordare a lumii a naluni a vieii, a universului, invfi

Friljof Capra, laofiâca, oparatel intre fizica modern p mistica an&ualâ,
ed Tehnic. m9t p, 125
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tnd la o noua înelegere i la un tip nou de plasare a omului in mij-

locul realitii. Omul este chemat la o nou relape cu lumea, cu ma-

lena Mersul pe ap al lui Hristos i al sfinilor si, nepuirezirea tru-

purilor, trecerea pnn uile încuiate, toate vorbesc despre o alta faa.

complet nou a fizicii fn\a luntric, spiritual, Hnstos cheam la

irnus figurarea minii umane pnn desporaire. la o lrgire a minii pen-

tru înfptuirea cunoaterii integrale a lumii.

Epistemologia lunificâ a ignorat aceast dimensiune spiritual a

turna i a cunoaterii orbita de paradigmele Unuuune utilizate. Fizica

contemporan ins, cura vom vedea, se deschide - forat liind de

evoluia cercetailor tiinifice ~ ctre luarea în calcul a contiinei i,

pnn aceasta, s-ar putea spune, ctre investigarea condiiei spintualc a

realitii.

Paralelismul dintre cxpcnmcntul tiinific i expenena mistic ar pu-

ica s par surprinztor din peispccuva naluru difenlc a acestor dou
acte de observaie Fizicienii îi realizeaz experimentele în echip, cu

ajutorul unei aparaturi sofisticate |.„]. Expcnmenicic tiinifice pol fi

repetate oncâmt *k oricine, in timp ce experiena misurt c rezervat

câtorva adepi {...]. Dar o examinare mai atent arata c deosebirile

dintre cele dou tipuri de observaie rezid numai în modurile de abor-

dare respective i nu în complexitatea sau în gradul cfc încredere pe ca-

re îl uispîii Oricine ar dori s repete experimentele de fizic atomic

efectuate de oamenii de uin ar avea nevoie de ani de studiu. Numai

dup aceea persoana în cauz va fi în stare s pun iiaturu întrebri

despre un anumit fenomen i s îneleag rspunsul pe care îl va pn-

mi"
1

Obscnm c atât experimentul timpfic cat i demersul teologic pre-

Mjpun experien i un mod specific de investigare. Omul de tiina

trebuie s repete condiiile de laborator i s revad conceptele rai-

fenale ale teoriei în cauz pcn&u a obine reziliate similare Misticul

Bctin se încadreaz i el - pe linia experienei Prinilor i în realita-

tea eclcsial, în laboratorul liturghiei i al rugciunii - în rigorile aces-

tei cercetri Nu se poate obine un rezultat tiinific de laborator prin*

»-un demers care nu se destaoar în coordonatele paradigmei Uini-

Ihdem* p 28,
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fice. picsupunând ani de studiu i de aprofundare, dup cum nici nu se

poate ajunge la cunoaterea mistica fr o devenire mctanoic profun-

da, fr un drum iniiatic ai dezvoltrii puterilor spirituale. Experimen-

tarea teologica îmbrac îns mult mai evident decal cea tiinific un

caracter personal

Omul experimenteaz personal viaa divina i nu poale împrumuta

trirea sa celorlali, dei exist i excepii
1

.
Dimensiunea personal a

cunoaterii teologice a constituit un moliv serios pentru a fi enunata

Upsa de rigoare tiinific a acestei cunoateri. Cu loatc acestea, modul

sobornicesc în care Biserica asuma experienele personale de c\pcn- :

en cu Dumnezeu ofer cel puin un criteriu de suficienta ngoare perv

tru a fi luat în serios de tiin. Oricum, experiena personal depete
de cele mai multe ori graniele firii, fapt evident - paradoxal - în efec-

tele sale fi/ice. Manifestarea sfineniei prin neputrearea trupului este 1

poate rspunsul cel mai potrivit pe care Bisenca îl poate oferi celor

pentru care imesiigarca material ofer maximum de obiceiiulate

Experiena tiinific solicit instrumente complexe de investigare,

aparent inexistente în cazul cvpcncnci mistice. La o privire mai aicn-

ti, ceea ce reprezint pentru tiin simurile i instrumentele, reprezin-

t pentru cunoaterea mistic simurile sufletului, a cror "prelungire"

nu se realizeaz printr-o adugare exterioar, ci pnntr-o tkwnire inte-

rioar, fapl pentru care chiar trupul se spiritualizeaz i reflect "cote-

le" experienei divine* în tiin, atenia omului este îndreptat ctre

exterior, în total ignorare a dimensiunii interioare i personale a ac-

tului cunoaterii; în teologie, atenia este orientata cu precdere ctre

inferior, dei nu prin ignorarea exteriorului (exist o atenie i ctre ex-

terior, dar subsumat devenirii interioare)*

Acestea sunt motivele pentru care se observ în epistemologia ti-

inific numai un progres în descrierea naturii, lsând îns ncacopenlâ

paxlea dinuntru, experiena persoanei, în timp ce teologia pornete

dinspre relevarea acestei experiene pentru a înelege sensul a crea ce

tiina descrie. Aici se manifest i cau/cle pentru care în tiin se su-

praliciteaz rigoarea în detrimentul completitudinii iar în teologie su-

pralicitarea completitudinii în defavoarea detaliilor.

Demonstrativ i intuitiv

stimul Maxim, analizând problema cunoaterii, afirm c "toate fiin-

ele se numesc inteligibile, întrucât principiile cunoaterii lor pot fi dc-

imonstrate Dumnezeu îns c numit neînelesul, pentru c cslc numai

[crezul c exist pe baza celor ce pot fi înelese. De aceea, nimic din

Ic ce pol fi înelese nu se compar cu el în nici un chip" Cu-

[noaicrca apodictic, pnn demonstraie* este aplicabil deci universu-

lui material, dar inelîcient în încercarea de cunoatere a lui Dumne-

zeu

Ateismul i credina sunt in egal msura posibile i legitime.

|

pentru ca existena Creatorului nu se impune ca eviden constrâng-

fearc tuturor oamenilor De altfel istoria filosofici înregistreaz eecu-

nlc tuturor încercrilor de demonstrare a existenei divine, dei în a-

kest domeniu i-au încercat Torele unele din cele mai ptrunztoare

nimi ale omenirii. Cu toate acestea, mei ipoteza contrar nu-i mai

lunr demonstrabil, Intr-o lucrare de referin pentru problematica în

(discuie. L Kolakouski observa c "nimeni n-a au/it vreodat de co-

iinunicun despre existena lui Dumnezeu discutate în cadrul unor reu-

[niuni de fizicieni, ceea ce c foarte firesc. întrucât tiina nu ofer in-

liirumenic conceptuale pentru abordarea problemei"". Dar instmmen-

[iclc tiinei se dovedesc a fi limiutc chiar în ceea ce privete investi-

jgurca realitii fizice*
1

, aa încât nu este de mirare câ existena i prc-

|

/oia lui Dumnezeu scap mereu oricrei msurtori.

Imposibilitatea demonstrrii i msurrii lui Dumnezeu face ca

(epistemologia tiinific s accepte în orizontul investigaiilor sale cel

mult câmpul metafizicii, dar i aceasta cu foarte mult greutate. Epis-

Itfiiologia de factur autonomist, care ignor obstinat reperele spiritu-

alitii cretine (dei pare sedus, prin unii reprezentani ai si, de as-

1 De amintit întâmplarea cu Motovilov, ucenicul sfilntutai Serafim din Sarov,

care» prin buntatea printelui, a participat la experiena hancâ a sfanului

1 Sfanul Maxim Mrturisitorul. Capitole gnostice, I, S,mFilocaiia. voi. 2, ed

anilas, 1999. p, 130.

jLcs/ek KolakowskL Religia, Humanitas, 1993, apwi Mihat Dinu, Comuni-

|mr, ed tiinifici 1999, p+ 349 încercarea de a demonstra raionai i e\pe-

lenMl un sens empiric) fie exigenta, tic inexj=3en[a Im Oumnezeueslemc-

lipsit de sens; cf. Mria FUrst i Jurgen Trinks, A lanuni defilozofie,

ttuwiUfiL 1997,p.75.

lUtert fcinstd< p, 402, nota 59.



pecte ale filosofici religioase oncnialc). rmâne pur umani limiiata la

raionalism într-o asemenea paradigm raionaliti raiunile divine

ale lumiu ale creaiei lui Dumnezeu, se dez\aluic incomplet 51 nu pol

trimite ctre dimensiunea vertical a funiei, nu pol da scam de sensul

transcendent i cshatologic al uni\ersului

Sfântul Maxim urat in textul citat antenor. c Dumnezeu rmâne
incognoscibil* în sensul cntcniior i principiilor de invcsUgarc ale c-

pislemologiet tiinifice. Ceea ce. in termenii paradigmei ic&iabihiapi.

este totuna cu a nu exista. Fr prsirea acestei paradigme lunUame

in favoarea uncia mai largL integrau \e. nu este posibil ca uina s
ajung vreodat s contureze i s investigheze realitatea in ansamblul

complexitii sale. De altfel, chiar staulul Maxim aratc nici Dumne*

zeu i nici fiinele create nu pol fi cunoscute Iar accesul la reahlalca

de taina a lumiL la rapunile divine ale lucrurilor. Cunoaterea teologi-

c deine exact pârghiile care lipsesc uineu pârghii pe care slantul Ie

numete simplu cretltm\

"cunotinele lucrurilor ii uu raiunile proprii, unite fi/ic cm t& spre

cfemonsirarea lor Prin ocestc3 pnmesc ele definiia lor naluruti. Dum-

nezeu este insa numai crezut c exiti pe baza raiunilor din lucruri.

Dar el druiete celor e\ lavioi credina in existena lui. (credmâ| mai

inicnieuiA decât orice demonstraie. Câci credina este o cunotin

ad^ârat. întemeiat pe principii ce nu pot fi dcmonstraie. de vreme

ce este temelia lucrurilor mai presus de minte i de raiune"
!

.

Ceea ce propune sfântul Maxim este o all cale de investigare a re-

aliti^ contemplativ, o "cunoatere adevrat", accesibil numai

celor care îi modeleaz puterile spirituale în conformitate cu exi-

genele acestei cunoateri i cu diversele niveluri de realitate, pe

care cunoaterea rcductiv nu le accept Cei numii de el cvlavioi

sunt cei care contientizeaz caracterul incomplet al cii demon-

strative, depind-o printr-un demers nu atât raional cât suprarap-

onaK într-un efort de înelegere a lumii dup msura ei intern i
transcendent, fr ca acesta s elimine efortul tiinific al descrie-

rii lumiL

Slantul Maxim. Capitole gnostice, U 9-
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Intr-o asemenea abordare. Dumnezeu se dezvluie ca persoana,

kwoaterea sa - "druita celor svlav loi" - fiind gestul de suprem

iii hiderc i dragoste ctre fptura M CmKBytqgl WWtfa depa-

y : tiparele unei analize nattcaJtttfc ieDKHMttaOve. qonsotumdu-

[k ;i relaie personala de iubire înire Dumnezeu $i om de impre-

Lji deschidere, ca act de comuniune i participare a unuia la viaa

uilali. în acest sens, tradiia patristic vorbete de cunoaterea

Dumnezeu ca real îndumnczeirc a omului, prin participarea sa

t \ ia(a divin în acest tip de cunoatere, conceptele clasice de su-

ci i obiect nu mai au nici o competen.

Ca expresie, teologia este mai aproape de art decât de tiin,

derâ P. Evdochimov ""Cu elementele acestei lumi. aria ne de-

ir adâncimi logic inexprimabile. într-adevr, nu este cu putin s
vesteti o poezie, s dcscompui o simfonie sau s fragmentezi un

Ifcluu Frumosul este prezent in armonia tuturor clementelor sale. pu-

ruiu-ne în faa unei evidene care nu poale fi
demonsrratâ i pe care

|u o putem justifica decât contcmpind-o" Cu alte cuvinte, exist o

ppulantaic izbitoare intre expenena religios i cea estetic: "fa de

Rectul lor, amândou sunt într-o atitudine de contemplaie, poate

or de cerere, de smerit rug~
;

. Este de altfel i intuiia pe care o

Bea Einstein privind demersul tiinific:

"cred împreun cu Schopenliauer. c unul dintre cele mai puternice

motive care conduc la an i tiin este evadarea din viaa de toate zi-

fclc. cu asprimea ci dureroas i pustiul ei dezolam din ctuele pn>

,
prulor dorine venic schimbtoare. Toate acestea îl alung pe omul

sensibil din existena personal în lumea contemplrii obiective i a în-

elegerii; este un motiv comparabil cu nostalgia care îl împinge pe or-

(
ean. Iar putin de impotnvire. din ambiana sa zgomotoas i lipsit

de perspectiv, spre inuturile linitite ale munilor înali, unde privirea

f
se pierde în deprtri prin aerul linitit i pur i se anim ds contunin

odihnitoare create, parc, de eternitate'* .

iul Rvdochimov. Ana icoanei, o teologie afrumuseii, cd Mendiane,

•1 p 25.

k</«OT. p. 24.

Libert Eirefein, p. 3 1

.
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Acest dor de înlimi, de lepdare a ctuelor vine. viei pur somat.-

ce limitative i inferioare, este poale similitudinea cea mai cviden-i

t "între tiin i teologie, dar numai teologia poale traduce acestei

aspirau! într-un necontenit îndemn câtre sfrâmarea ctuelor paM

milor ctre eliberarea puterilor spirituale i lum.narea lor prin «j
periena harului- urcând treptele sfineniei, care uupl.co . adevrat

rul mod de cunoatere Spiritualitatea cretina este un neconter-

îndemn adresat contiine, umane ctre cunoaterea lumn. cat

contemplaia care conduce pnn creaie spre Creator i care interj

preteaz creaia dui perspectiva Creatorului ...
,

!

întrebarea pe care i-o pune pnntele Stmloac devine, m scnsuU

studiului de fa, un adevrat reper pnv ind evaluarea relaiei intre gr-

seologia cretin si epistemologia tiinific: "desprinderea acestor

Huni din natur i legtura lor cu Raiunea di* tnâ se rcal./eaza pe caj

lea discursiv a formrii de noiuni . dedueu de la cele ««vad.

cauza lor ultima, sau se realizeaz printr-o intuiie mai rapida.
.

Rspunsul dat de teologia scolastic era impropriu teologiei ecu

siale considerând c este pos.bil realizarea cunoatem iui Dumne/c

K cale discursiv-deductiv Teologia rsritean rspunde insa dintr-

alt perspectiv, "pneumatica-. Categoriile raionale tlouMM
disunctive - sunt inadecvate cunoaterii, fiind preterabde expresul

simbolice ale coninutului cunoaterii Pentru teologia ortodoxa, sal

bolul nu întemnieaz infinitul In finit, ci face finitul strveziu.
( ]

li

lumea finit nu exist o închidere a orizontului" Demersul simbol"

ircbuic îns îneles ca efortul de a evidenia punile deja existente

realitate i semn, simbolurile religioase fiind locun unde ceea a csl

simbolizat este întotdeauna pre/ent. "o parte vzuta a celei nevzute

Sfanul Maxim preci/caz c exist o cunoatere intuitiva superior

celei discursive, o cunoatere "în duh", o cunoatere în care subiccl

cunoasclor triete o dinamic a transformrii launtncc. pnn care ui

de s observe întreaga lume cu "ochii" lui Dumnezeu, dumnezeieti

Lcastâ cunoatere in duh este adevrata cunoatere a lumii i a lui

MIWWBWl

1

Pr. pntf. Dumitru Stfimlcae. Spirituulitatea ortodox. Ascetica si munca.

EIKMBOR, 1902. p. 167.

2
Paul Evdochimov, p 78. ,

1

Cf startul Maxim, Râsmoauh câtre Talasie. introd.. m Filoculta, voi. 3.

Paradigm 51 înelegere

o cum structurile mentale rspund de aspiraiile i problemele noa-

c paradicmcle sau modelele elaborate culturaL conuent pnn care

nul abordeaz realitatea, mnueneaz felul in care realitatea ni se

chide înelcgcni: o înelegere mai adânc pe msura ce paradigma

He ma. puin Unutaliv. Un proverb chinez spune câ "alunei când ai

Ln ciocan în mân. toate problemele seamn a cui' Este foarte cu-

tam c felul în care suni "colorap" ochelarii cu care pnvim realitatea

|
iv nune amprenta asupra felului in care aceasta m se prezint

Fiecare om sufer de limite fince. spirituale, psihologice, mai mult

Lu mai puin evidente i totui vizibile i prin simpla comparare a

Eora cu alii. Fiecare om sufer de anumite Urnite ale înelegem iar

fcpre/cntarea interioar a realitii este tributar acestor umitan Mai

CulL conceptualizarea iden de "altul", de contiina, de persoana, ndi-

L numeroase dificulti. Chiar existena consumtei noastre e un sen>

tml asupra complexilu lumii în care trim.

tiina ofer doar posibilitatea confecponni unei hari a realiiau.

Lrc hart, pne s subumeze Fritjof Capra, nu este identica cu tento-

Kul Teologia cheam ctre adâncirea paradigmei prin care este coo>

Ecat harta, ctre lrgirea paradigmei i prin aceasta ctre intenata-

Crea observrii tcritonuluL mai atent, pnn aceeai paradigma este

Ecpi c i tiina, prin salturile sale ro otuponare, ofer moddican ale

Kadigmelor. îns teologia manifest în aceast condnua schimbare a

|

lui.iciiimciunadcvratmodacafi

Fizicienii contemporani au ajuns la concluzia ci "o imagine uinp-

Hc asupra lumii care nu înglobeaz problemele contiinei nu poate

u-a pretenii serioase de completitudine. Conmna este parte a Uni-

s, .ului nostru i dec. ance teorie fi** care nu-i face loc. euea/a 111

in. -rcarca de a da o descriere fidel I lumn" Obwrxâm MM punctul

econvergen intre demersul tiinific modern i teologie; ele nu pot

%C\ kogcrPenrwe Incertitudinile mtfunii - umbrele mintii, ed Tehnica,

W9. p. 26.
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im «liga realitatea fr a-i pune acut problema contiinei Specific

teologici este ins cunoaterea pnntr-o eficicniizare duhovniceasca a

contiinei, printr-o devenire metanoic. printr-o personali /arc haricaj

iar tiinei o eficientizare ta nivel raional

Experiena mislic presupune transformare interioara, demolarea a

tot ceea ce drâma luninc; presupune o axiologie fa de care iuns
rmâne de obicei insensibila Omul care triete realitatea credine» nul

realizeaz o simpl acumulare de cunotine, ci evolueaz Se poala

spune, în aecsi sens. ca cunoaterea teologic este prin excelena e\xM

htttvâ, devenire existenial, in timp ce cunoaterea tiinifica este xm

special cttmuhaiv-discitrsivâ* devenire tntelectttalâ. Validarea cunoa»

terii teologice se face prin transformarea omului Omul se restruc™

rcaz prin experiena mistic, se sfinete Rodul teologiei autentice esJ

Ic omul sfan urui cu Dumnezeu; rodul tiinei autentice c omul ciq

nosclor al universului

Modul cunoatem teologice este mai curând unul intuitiv, nelipsfl

ins de o anumit discursivitate, care ine de experimentare un«f

drum ca evoluie treptata un mod îns teandric. demers al pulenlon

naturale luminate de energiile nccrcalc divine, mod care. departe de

rmâne simplu soma/ic, devine pneumatic. Se vorbete de mantie ins]

i în cazul cercetam tiinifice.

Einstein considera c menirea fizicianului de a cuta legile celei

mai generale, se reali/caza nu pnn drum logic, ci numai pnn "mimam
ce se sprijin pe cufundarea în experien " Suportul matemalid

intervine ulterior, spre validarea intuiiei, i este preferai tocmai pcntni

ca ofer o indiscutabil sigurana propoziiile matematicii buni sigtra

i neîndoielnice. în vreme ce afirmaiile celorlalte tiine sunt mereg

discutabile i în permanent pencol de a fi rsturnate.

Progresul realizat de axiomatic st în faptul c logic-fornialul

fost desprit de coninutul material sau intuitiv, consider NicolaflJ

Bagdasor Potrivii axiomaticii, numai logic-formalul reprezint obiect

tul matematicii
"fc

nu coninutul intuitiv sau un alt conpnut corelai cu]

logic-formaIul" "Consecvent idealului su tiinific. Einstein a sublij

mat rolul creaiilor libere ale imaginaiei teoreticianului în cunoatere

naturii. Conceput astfel ca activitate eminamente creatoare, tiina u

Albcn Einstein. p. 32
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oreuc se apropie mult de art". i, se poate aduga* în sensul acestui

studiu, de teologic (Einslcin însui considera experiena omului de ti-

ina cu realitatea un act de religiozitate, un sacerdoiul

Viziunea lui Einstein corecteaz perspectiva raionahstâ a lui Des-

caries. care vedea în cunoatere o descriere pur conceptual a lumii

Dcscaries propunea un întreg sistem tkdtictiv de investigare, in care

intelectul are un rol fundamental i unde evaluarea erorii este ridicat

la rang de criteriu de validare. El punea bazele unui sistem raional de

ordonare a ideilor i conceptelor, analitic i sintetic, în care important

era "claritatea t distincia ideilor"
1

, sistem a cnii for asupra dez-

voltrii societii umane este astzi uor de observai. în special pnn

progresele uimitoare pe care le-au realizat tiinele pozitive i aplica-

iile lor tehnologice.

Slbiciunile acestui mod de abordare sunt îns vizibile In primul

rând. claritatea i distincia ideilor nu poate censului criteriul însui al

adevrului. In al dodea rând. scientismul care propune ca unic criteriu

al cunoaterii lumii \crifîcebililQlca tiinific, impune o paradigm în-

gust i superficiala. Produciile artei, culturii, bogia vieii sentimen-

tale, acestea nu pot fi niciodat desense prin informaie "rece". Iar a

scpa fondul acestora. Coninutul experienei teologice, care presupu-

ne transformarea omului îndumnezeit nu poate fi niciodat exprimat

raional fr a-i pierde esena In al treilea rând. dezvoltarea tehnolo-

giei informatice genereaz o mutaie important în modul de definire a

cunoaterii. In sensul abordni tiinifice, cunoaterea se reduce la

achiziionarea cumulau v a de informaie .

Ceea ce propune teologia este incomparabil mai complex i mai

profund Cunoaterea tiinific devine teologic numai în msura în

care parcurge drumul iniiatic ctre actul de înelegere. Or. din pcate,

in conlemporaneilate, infiuenarca actului cognitiv uman pnn dezvol-

tarea tehnicii computerizate risc artificializarea oricrei experiene i
a oricrei cunoateri. Perceperea fiinei omeneu ca un computer de

1

Nicolac Dogda.sir, Teoria cunotinei, Univers enciclopedic, 1998, p+ 51.
:
Mai precis, a unor dulc pnmarc, care. în urma unui proces de selectare, pro-

cesare i verificare, devin informatic: cf Radu MAranu i Anca Klena Voicu,

Tehnologia informaiei. Informatica - tautologii asistate de calculator. AH
Idiicational 1999, p. 3.
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complexitate înc neclucidatâ - model limitativ, ignorând complexita-

tea de trire i înelegere a sufletului uman - accentueaz unilateral

componenta raional, "obiectivat" pnn antrenarea unei gândiri lipsi-

ta de sentiment. Abordare ce produce i o dezvluire unilateral a rca-

lituL care nu poate iî perceput i trit decât unilateral. In acest sens,

tiina contemporan se distaneaz net de teologie, care cheam ctre
j

o continu transformare, ctre o înnoit contemplare a realitii.

De fapL revelaia nou-lcslamentar vine cu aceasta mrturie teribi-
i

l: cunoaterea ade\ratâ este viaa venic', biruirca unor legi care

ptf ale firii, dar care în fond sunt legile naluni czute, alterate de p-

cat. Mai mult decât atâL cunoaterea este iubire.

Despre obiectul cunoaterii i sensul raionalului

încercarea de a delimita obiectul cunoaterii pentru cele dou moduri

de abordare, tiinific i teologic, presupune cu necesitate câteva pre-

cizri uina este demersul cunoaterii care vizeaz o dcscncrc cu-
j

prinztoare i pertinent a lumii materiale, a celei nevii i a celei vii. i

dei preponderen au avut, de Ia începuturile modernitâpi. cercetrile

privind lumea nevie. Extinderea i diferenierea disciplinelor tiinifice

vizând investigarea lumii vii este îns astzi evident, dar ceea ce nu

scap unei priviri atente este faptul c i lumea vie este privit doar în

aspectul materialitii.

Faptul este semnificativ, indicând realitatea c nici astzi tiina nu

a scpat de paradigma naturalist-matenalist care ii dicta rspunsurile

înc de Ia începutul modernitii. tiinele biologice, spre exemplu,

descriu i îneleg mecanisme de funcionare fiziologice ori patologice;

tiinele sociale descriu modele comportamentale i de comunicare:

tiinele omului propun moduri de abordare a fiinei umane mai nuan-

ate i mai cuprinztoare în perspectiv teologic, toate sufer îns de

limite, fiind paradigmatic unilaterale, recte materialiste.

Teologia propune un alt mod de contemplare a realitii, in caro

Dumnezeu este realitatea ultim i izvor al realitii immeo'iate. având

deci în vizor un "obiect" mai complex. Obiectul prin excelen al cu-

1 a
Aceasia eslc viata venica,s ic cunoasc pe line, singurul Dumnezeu

adevrat" (lom, 17. 3)
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I

muterii teologice este fiin vie, eslc persoana, teologia propunndu-

|i accesul Ia izvorul vieii, la principiul lumii, la cauza ultim a exis-

i l cologul tie c v iul poale fi îneles cu adevrat doar în relapc

Cel care-! însufleete, aa cum protopnntclc Adam numea aru-

Eslclc - pstrndu-se intr-o relaie continu cu Dumnezeu - numirea

fcind. exprimat in contiina omului, descoperirea rapunilor lucruri-

lor, care convergente spre Dumnezeu. Pentru teolog se impune aadar

Exigena unei cunoateri duhovniceti tatât a lumii nevii cât i a cela

pit. vegetale i animalei, din perspectiva rapunilor divine ale lucnin-

nudoar ca abordare raionalist-matenalist; numai într-o abordare

ilogic poale iî evideniat partea "nevzuta ' a lucrurilor, legtura

Lntim i unificatoare a lui Dumnezeu cu întreaga creaie

Raionalismul omului uc tiin apare, din perspectiva teologiei or-

|

todoxe. profund iraional prin mptul c reprezint o opiune pentru

unilateralitate, opiune care decurge din încrederea exagerat in pu-

j
icrea nunii umane, de unde mai departe, dezarmarea fa de patimile

!
de care se las deseon a fi stpânii omul de tiina, care introduce su-

i fcnna in creaia lut Dumnezeu. Din aceeai perspectiv cretin, apa-

j
ton iraionale [pentru tiin), lumea vegetal i animala las deseon a

fi descoperit, în funcionare i comportamente, o raionalitate uuni-

I

l°arc -

lLC -

Sensul teologie al raionalilii difer aadar de sensul umOiic; in

[vreme ce tiina leag raionalitatea de inteligen i de complexitatea

|

in gândire, in conceptualizare, în abstractizare, de puterea modelrii

I

mediului, teologia o leag de rauonalitaiea inlern a lumii, sdii de

Dumnezeu în creaie i de axiologia sfineniei

în msura în care nu-i de/volt puienle personale duhovniccic,

|
în comuniune cu Dumnezeu i cu semenii, rmâne la dimensiunea pa-

I
raplcgic de individ, de eu izolat, la starea unei atrofieri grave a su-

I

dctului. a goliciunii i a deertciunii de care vorbete Scriptura Cre-

|

Unul se personalizeaz în relaie cu Hristos. "umplerea" de Hnsios iz-

bv indu-1 din capcana depersonalizrii, din robirea i slbirea puterilor

|
«ale personale pnn comportamente perverse. tiina nu poate ajuta

[
omul s ias din aceast capcan; teologia îns, prin vieuirea ascetic,

Pda .Asceza este drum de intens "raionalizare", de intensificare a for-

elor sufleteti, personale, aducând posibilitatea unei deschideri iot mai
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largi a omului Spre cunoaterea tui Dumnezeu i spre înelegerea sen*

-uhu creaiei*

Demersul (cologic este singurul mod care asigura omului posibili-

tatea de a deveni ceea ce este chemai de Duinnc/cu s devin* iritr-un

fel uni' personal t ircpctabiL conform raiunii sale de a IV Omul poa-

te fi cu adevrat obiect al unei cunoateri reale, dar numai în msura in

care aceast cunoatere presupune - mai mult decât un schimb de in-

formaie - iubire. Aceasta este forma cea mai adânc de cunoatere i
cea mai complex* Ineficienta limbajului matematic sau IÎ/jc de a des-

crie iubirea este evident

Ce este iubirea* ca manifestare personal, nu se poale înelege de-

cât prin trirea ci, din interiorul ci Nu poi cunoate o persoan dect

în msura în cârc se deschide ctre tine. Cunoaterea interpersonal

este dubla deschidere i comunicare, dubl iniiativ, abandonarea ten-

dinelor individualiste i egoiste de a-i umple viaa numai cu tine Cu-

noaterea adevrata cslc înelegerea faptului c exist o dinamic a

persoanei care devine prin relaie/comuniune cu altul Aceast aborda-

re personalist i comunional a cunoatem parc inaccesibila tiinei

actuale

Revenind Ia tiina, de observat c extinderea cunoaterii contem-

porane este dublal de o continu divizare în domenii i subdomenii,

div i/arc car.:- de regul ignor legturile inirinseci dintre domenii. Câ-
tigul în precizie i sistematizare se transforma într-o pierdere a viziunii

de ansamblu, de altitudine, omul devimnd o cârti care "sap" efici-

ent într-un domeniu dar nu mai poate realiza imaginea întregului i a

semnificaiei acestui întreg. Omul de tiin contemporan lrgete o

secven infim dintr-un domeniu precizat specializându»se. dar pier-

de coerena întregului i devine incapabil de scsi/arca implicaiilor pe

care alte domenii le pot avea în chiar specialitatea lui .
Interdisci-

plinaritatca poate fi un ajutor preios pentru depirea granielor dintre

domenii, spre evidenierea raporturilor intime, unificatoare între ele.

Teologia propune o alt perspectiv; nu-i suficient un demers ana-

litic i sistematic de investigare, arborescent ca devenire, nu-i de-ajuns

nici evidenierea legturilor între ramuri ori privirea arborelui ca în-

treg. Lumea nu poate fi îneleas prin propriile criterii revelaia divin

Despre acestea, Karl Poppert Mitul caniextuiw, TrcL 1998, pp. 77-79 i 105.
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mrturisind existena unor criterii mai profunde, care pot fi sesizate i
înelese doar prin relaia cu Creatorul In aceast relaie se dc/voll ca-

pacitatea mistic a omului de intuire a realitii ca întreg. Spre excra-

jjIii
_
privind cunoaterea tunului, teologia opune privirilor unilaterale -

de tipul omului mecanic al kii Dcscartcs. al omului-rpune al lui KanL

al omuhif-voin propus de Mart. pana ia onuil-infonnadonai al civili-

zaiei contemporane (r-omul. omul \ «nai, de hp Internet) - imaginea

ixnufw mtegraf, omul în integralitatea puterilor sale personale, angajai

comumunal pe drumul devenirii intra sfinenie.

E drept c evoluia tiinei contemporane ridic adevrate punp

ctre Minunea teologic, cum este ca^ul principiului antropic, care

afirm ca um\ersui s-a dezvoltat în direcia in care ne- a permis

v lap. c nu numai omul este adaptai universului, ci i c universul

c adaptat omului De asemenea, teona cuantic permite evidenie-

rea Capiului c» prin contiin, omul modifica universul, c persoa-

na on contiina este o for oiodelatoarc în unu, ers La fel. proble-

ma finalitii, de care tiina nu cuteaz înc a se apropia curajos.

ins despre care începe s se vorbeasc tot mai mult. Universul nu

pare "s se fi strduit degeaba" ca noi sâ existm, iar (aptul ca sun-

tem raionali * ca avem fora coninutei, faptul c ne putem pune

aceste întrebri, ne îndreptete convingerea c descoperirea rs-

punsurilor despre sensul universului i al vieii e dependent de în-

elegerea propriei noastre contiine

Epistemologia tiinifici blocat câteva secole in prejudecile sa-

le reducioniste. pare a se apropia acum intuitiv de perspectivele

unei cunoateri mai profunde, de spiritul demersului teologic. Pen-

tru o real inltotre ins, este necesar ca epistemologia tiinific s
accepte interiori/arca cunoaterii, importana decisiv a transfor-

mm luntrice a omului pentru otkx demers in cunoatere. Este

vorba de necesitatea schimbrii paradigmei, spre recunoaterea

prezenei i inteniei lui Dumnezeu ii* univers.

1

) cunoatere riguroas i complet presupune continua reevaluare

a paradigmelor rare îi dicteaz metodele i drumurile
.
contientiza-

rea esenei nesigure a oricrei paradigme elaborate, antropocentric,

de raiunea uman, recunoaterea cu modestie a existenei unei fee



luntrice a realitii i a unof cnteni - raionale, de asemenea, insa

de un aii lip de raionalitate - mai potrivite pentru descifrarea

acestei naturii ultime si ascunse a lumii.

Cosmologia autonom i cosmologia tconom
Un aspect al teologiei româneti

D. Popesc*

Societatea contemporan este confruntat cu fenomenul seculariz-

rii, care duce inevitabil spre criza spiritual. In documentul preg-

titor al unui colocviu consacrat noiunii de pcat, se spun urmtoa-

rele:

-crea conceptual i pracuca pcatului e un aspect particular al

unei crize mai ample, care se refera la limbajul religios, precum i

la coninutul i expresia social a credinei Categoriile tradiionale

ale experienei relogioase. nscute in interiorul unei lumi mistico-

sacrale. au de\enit extrem de nesemnificative pentru omul conteru-

poraa Trebuie recunoscut c in umpul nostru exist simptotncle

unei disoluii a universului religios. Rezultatul unui astfel de pro-

ces const în închiderea practic a omului contemporan in propria-

i aulosuficien. fr raci o deschidere ctre transcedettt"-.

intr-o interpretare a acestei profunde crize spirituale a societii eu-

ropene, s-ar putea spune c este rezultatul unei enorme greeli a te-

ologiei cretine, care a confundat transcendena divin cu absena

lui Dumnezeu din creaie. Ideea de absen a lui Dumnezeu din lu-

me a provocat, aa cum se arta in documentul amintit disoluia

1

Textul a mai fost publicat în voi Ortodoxie j( contemporaneitate (Diogene,

1996), aceasta fund o versiune revizuita.

'Colocviu despre "fauna pcatelor, doc pregtitor, Veneia, 1 994, p. 5.
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universului religios, autosuficiena imanentist a omului i refuza-

rea transcendenei divine.

Trebuie subliniat îns c ne gsim în faa unor consecine de

ordin spiritual rezultate dintr-un proces mai indelungat. cu obâria

in teologia prescolasticâ a secolului al V-lea. începând cu fericitul

Augustin. Acest ilustru printe al Bisericii apusene - lot atât de

ilustru ca i Ongcn. în rsnt - a dezvoltat o cosmologie cretin

construit pe ideea raiunilor seminale, de inspiraie stoic, raiuni

considerate a fi coninut în ele insele întreaga dezvoltare a univer-

sului.

Fericitul Augustin declar explicit c "aa cam in semine se g-
sete invizibil tot ce va constitui mai apoi arborele, tot astfel lumea

conine in ea însi tot ce avea s se manifeste mai târziu, nu nu-

mai cerul cu soarele, luna cu stelele, d i alte fiine pe care Dum-
nezeu le-a produs în potent, ca într-o cauz a lor"

1

.

Astfel, prin raport cu Dumnezeu, considerat cauza prim a tuturor

lucrurilor, aceste raiuni seminale dobândesc caracterul unor ade-

v arate cauze secunde, interpuse intre creaie i Creator. Intr-o ase-

menea perpsectiv. Dumnezeu nu acioneaz direct asupra lumii -

de unde i ideea de absen a lui Dumnezeu din creaie —, ci prin

intermediul raiunilor seminale, care funcioneaz independent de

Dumnezeu, Nu-i de mirare dac uneori s-a afirmat c pnntr-o ast-

fel de cosmologic autonom in raport cu Dumnezeu, fericitul Au-

uuslin ar fi dev ansat cu multe secole evoluiomsmul modem.

Teologia scolastic, uxepând cu secolul ai Xl-lea. a preluat ideca

raiunilor seminale, numai c. de aceast dat sub influen aristo-

telic, le-a prezentat in sesnsul unor cauze secunde care scot si mai

mult în eviden caracterul autonom al universului fa de Creato-

rul su. Chiar în Catehismul Bisericii Catolice se spune cât se poa-

le de clarc "Dumnezeu nu confer creaturilor numai existena lor.

Fericitul August» , D* Gm. ad. lin, PL 34, coi 338.
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ci i demnitatea de a aciona prin ele. de a fi cauze i principii une-

le pentru altele i de a coopera astfel la îndeplinirea scopului urm-

rit de ci"' în felul acesta, spre deosebire de legea comuniunii. înte-

meiat pe existena unui lucru in alt lucru, prin relaia intern a Du-

hului, ne gsim în faa unei concepii mecaniciste bazate pe exis-

tena lucrului în sine i pe legturile exterioare între cauz i efect

concepie care face abstracie de orice prezen a lui Dumnezeu în

universul fizic i afirm autonomia lumii în raport cu Dumnezeu.

Lumea se dezvolt exclusiv prin ca însi.

Desigur, trebuie s recunoatem c în aceast concepie cosmo-

logic autonom, de provenien cretin, ordinea supranatural nu

era considerat opus ordinii naturale, dimpotriv, avea rolul s
afirme contribuia graiei divine la perfecionarea naturii turaua

naluram perjicit). Din nefericire ins. luminismul a modificai sen-

sul autonomiei pe care creaia o avea în teologia apusean, i. din

ideea unei autonomii care recunoate existena lui Dumnezeu (i

rolul su providcniaior fa de creaie), s-a ajum la ideea unei au-

tonomii care se opune harului i neag existenta lui Dumnezeu, ba

chiar consider c orice intervenie a ordinii supranaturale în ordi-

nea natural este o \iolarc a acesteia din urm Astfel ou tost puse

bazele procesului de secularizare, care a închis omul in propria lui

su6cicn imanenlist. cu tot cortegiul de consecine existeniale

negative, mai precis pentru viaa lui moral.

Este adevrat c luminismul i cultura umanista au avut marele

merit de a promova drepturile omului, democraia, dezvoltarea ti-

inei i a tehnologiei spre folosul omului de cele mai multe ori. în

opoziie cu inchiziia medievala. Dar aceast cultur lumimst s-i

aplecat cu precdere asupra lumii exterioare, uitând de viaa lun-

tric a omului i dând natere crizei spirituale a societii contem-

porane, procesului de desacralizarc a vieii i a valorilor.

Luând in consideraie consecinele acestei concepii cosmologi-

ce de factur autonomist, care a atentat la temeiurile religiei, i
mai ales tendina anrjopocentricâ promovat de o astfel de concep-

ie cosmologic, care a aezat omul în locul lui Dumnezeu, un cu-

noscut teolog catolic spunec "(a de încrederea excesiv în fore-

Caiekismul Bisericii Catolice, Pans, 1993, p 300.
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Ic umane, adic de antropocentrism, avea sa rspund fideismul

tragic al Reformei (cu încrederea ci unilateral în fora grauci divi-

ne, sola grafia), pentru ca apoi. într-un nou reflex, umanismul lu-

minist avea s dea natere ateismului contemporan, adic tendinei

[Butodeificrii omului lipsit de o autentic dcificare cretin

Ui rândul su. un teolog ortodov român, refenndu-se la proclama-

rea, in lumea modern, u uuionomici raiunii, ca extensie a ideii de

autonomie a createi, spunea cât se poate de tranam: "nu cred în

puterea raiunii umane. Conceptul modem de autonomie a raiunu

vine din umanismul pgân, adic din încrederea nelimitat in pute-

rea indn idului de a se ndica deasupra hinut formulndu-i i dic-

tându-i legile lui. E o atitudine de orgoliu, care reproduce la infinit

i consacr pcatul lui Adam. czut prin trufie în clipa când îl îm-

bta iluzia înlrii prin propria natur. Lumea dinainte de Hnstos

a gândit în aceast autonomie; lumea modern, divorat de Hns-

tos, s-a reîntors la ea. reluând pcatul de la capt

"

teologia rsritean vorbete i ea despre raiunile creaiei, dar nu

Btc \orba de raiuni seminale, caro funcioneaz autonom i inde-

jpendent fa de Dumnezeu, ci de o multitudine de raiuni care îi

pu centrul de gravitaie, prin Duhul Sfânt. în Raiunea suprem sau

igosul creator, prin care toate s-au fcut.

Diferit de cosmologia autonomist, care face abstracie de pre-

pena lui Dumnezeu în universul fizic, sfântul Maxim Mrtunsilo-

pil - pe urmele sfântului Inncu a! Lyonului. ale sfanului Atanasie

bl Marc i ale sfântului Vasile cel Marc -. iniemeindu-se pe

ftldiita Scriptur (cf Geneza. 1, 2; înelepciunea lui Solomon, 12,

I) si nu pe filosofia elin, care a furnizat numai haina conceptual

acestei perspecu'vc, consider c Duhul Stânt "nu este absent din

i". . o fptur i mai ales din cele care s-au învrednicit de rpune

Kl susine în existen fiecare fptur, întrucât Dumnezeu i Duhul

Dumnezeu se afl. prin puterea providcnpatoare. in toate lucru-

1

Ai tl !i c de Halk.UK "Talannsme et scholasnque", Revue ttufologique de

•ii\.n'i 1965. p- -135.

>*Khifor Crabic. Sosialpa paradisului. Moldova. 1993, p. 8.
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cile. i ci mic raiunea natural din fiecare" Sfântul Maxim

Mrturisitorul declar limpede, în acest text în lumina gândirii r-

sritene, c raiunile lucrurilor nu se mic autonom in creaie, cij

suni puse în micare de Duhul lui Dumnezeu

Dar, mai mult decât atâL cutând s nuane/e relaia dintre Lo-

gosul divin i raiunile creaiei (mai bine zis, raionalitatea crcai-i

ei), în lumina Duhului prezent în tot i în toate - Gindc Duhul estei

nedesprit de Logos -. sfântul Maxim adaug urmtoarele:

"Câa în el (Logosul sau Raiunea supreml sunt fix3te ferraj

raiunile tuturor i despre aceste raiuni se spune c ci le cunoate|

pe toate înainte de Tcerea lor. in însui adevrul lor. ca pe unele ccj

sunt toate in el i la cL chiar dac toate acestea, cele ce sunt si cele
j

ce vor fi. nu au fost aduse la existen o dat cu raiunile lor. sau dej

când sunt cunoscute de Dumnezeu, ci fiecare îi primete exisicn*

efecuv i de sine la timpul potrivit dup înelepciunea Create-

1

rului, fiind create conform cu raiunile lor Fiindc Creatorul exista*
J

pururea în mod actual, pe când creaturile exist in potent, dar ac-|

tual înc nu"
-

.

Din cuprinsul acestui text, atât de concentrat i profund, se vedel

limpede c, pentru teologia rsritean, raiunile nu trec din stare»

de potent în starea de act prin puteri care le sunt inerente, adic inj

mod autonom i independent, ci toate se actualizeaz pnn vomaj

Logosului divin. Mai mult chiar, susinând c Logosul cunoate ra-j

iunile tuturor lucrurilor înainte de facerea lor, Gindc în lunp ce

Creatorul exist pururea în mod actual, fiecare creatur îi primete
j

existena la timpul potrivit, trecând din starea de potent in stare*
|

de act atunci când voiete Ziditorul, sfântul Maxim se ridici, t

multe veacuri înainte. împotriva teoriei evoluioniste, care este rej

zuliarul unei concepii cosmologice autonomiste, m care lucruri»

sau fiinele parvin la existen în mod automai. mecanicist fr BM

tervenia Creatorului, în virtutea unor cauze iraionale cum ar fi

j

hazardul sau intâmplaica

1

Sfântul Maxim MârturisitoruL Râsnmwi cav Tahiae. in rihcaiia X

Sibra, 1948, p. 48
3
Idem, Ambigua, "m FSB 80, p. 83

In opoziie cu aceast concepie autonomist despre cosmos, care

uce abstracie de Dumnezeu i transform omul în sclavul sensu-

•hiii i al naturii, dcsfigurându-1 din punct de vedere spiritual.

Ufâniul Maxim se declar, dicolo de controversa intre creaionism

bl cvolujonism, in favoarea unui proces de creaie continu a tutu-

lor lucrurilor din univers, controlat de Logosul divin. Raiunea su-

prem Procesul acesta are punctul de plecare in creaia iniial

tltua/ia originali>) i se va încununa prin creaia final {creafio

mnalis), la Parusia Domnului, printr-un cer nou i un pmânt nou.

[care înseamn transfigurarea întregii creaii în Hristos.

Dou cosmologii, dou destine, una autonom, care duce la se-

jculan/arc. i alta tconomâ. care se încununeaz cu iransfigurarea.

|
Atâta vreme cât omul rmâne sclavul celei dintâi, al unei cosmolo-

J

gu auionome. care face abstracie de Dumnezeu- va tri permanent

(
ifierea luntric intre tendina lui de a domina lumea, prin tiin
y tehnologic, si tendina de a deveni sclavul lumii i al legilor ei

naturale, pnn alipirea de cele sensualc i materiale. Aceasta explic

de fapt i enormul decalaj dintre progresul tehnologic al vremii

'noastre i regresul spiritual i moral al omului contemporan, adevo-

'rtndu-sc astfel cuvântul Mântuitorului, c omul nu arc nimic de

[câtigat dac dobândete lumea dar îi pierde sufletul.

Singura alternativ viabil pentru sntatea spiritual i fizic a

omului de azi rmâne revenirea lui la o cosmologic leonom. care

ii d posibilitatea s se ndice peste contingena lumii de aici i s
dobândeasc adevrata libertate de fiu al lui Dumnezeu. Marele

| avantaj al acestei cosmologii teonome const în faptul c permite

I teologiei cretine s vorbeasc de Hristos nu numai ca Logos Mân-

tuitor, ci i ca Logos Creator

Astzi, din cauza dizolvrii universului religios, fenomen la ca-

re nc-am referit mai sus. i din cauza crizei ecologice, teologic

apusean, care a fost i înc mai este dominat de cosmologia auto-

nom a fericitului Augustin. a început, prin unii dintre reprezen-

tanii si, s se întoarc, vo/ens-no/ens, la cosmologia rsritean.

jcarc vorbete de Hristos ati in calitate de Logos Rscumprtor
cât i în calitate d? Logos Creator, lat ce spune unul dintre er
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Cu toate c doctrina învierii oWiga pe leotogu catolici s
luciii uman în opera dscumpfcarii. lotui din caw. dihotomici

dintre natur i har, cea mai mare pane dintre ei refuz s asocieze

universul fizic la actul rscumprtor al lui Hristos

Epistolele pauline im ne orienteaz atât ctre Hristos ca Râscum-

prtor cât i ctre imaginea unui Hnstos cosmic.

"Creaia i Rscumprarea sunt unite amândou in primatul lui

HristoV Exis un singur Mijlocitor al eretici i al rscumprrii
|

Creaia si Rscumprarea sunt intim i necesar legale prin aciunea

lui Hristos Cosmic. întreaga creaie, adic umarutaica. pmântul,

c» iot CC conine el. i negânditelc hotare ale universului inftrut

sunt incluse toate in planul creator a rscumprtor al lin Dumne-

zeu, onn viaa- moartea i învierea iubitului su Fu», hsus Hrtsic*.

Domnul nos.ru. Creator i Rscumprtor" "Suntem m lupt -

continu el - cu forele care dirijeaz sistemele noastre ecoaam.

siiintificc sociale, filosofice i teologice, i care adesea se des

soarâ orbete atunci cnd este vorba de pmânt i naturi mai

hrnitoare a întregii umaniti, a întregii viei si cultur. Credem

doar imaginea lui Hnstos cosmic ne va ajuta s redescoperim te

htaica pmântului, a cosmosului creat in el. prin el i pentru

Poate c vom ajunge i noi s îmbrim pmântul cu braele n

stre întinse ca Hnstos. pe lemnul Crucii. O îmbriare cosim

universala, prin Hristos cosmic"

Teologia apusean a început astfel s peasc pe calea trasat

un leolog luteran, Joseph SitUcr. înc de U -^u^ gene*

Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Ncvv-Ddhi (1961). 5*

revin la teologia sBnilor Irineu, Atanasie. Vasile cel Mare t

xim Mrturisitorul Mai devreme sau mai târziu, adevrul

întotdeauna.

1 John McCarthv, "Le Chrisl cosmique * 1"

revue theotoiq** nr U19M. pp. 30, 42 ? 46

âge (te l'icotogie". *m S'omvdk

U)5

Realitatea i puterea extraordinar a lui Hristos cosmic, care. pnn

Duhul Sfânt, "este în cer i umple tot pmântul, este de fa pretu-

tindeni i nu esie mrginit de nimic" , cum afirmi stntul Vasile

cel Mare. a avut un rol hotrâtor în viaa poporului nostru i a Bi-

sericii noastre. Datorita credinei c Hristos nu rmâne închis inlr-o

transcenden inaccesibil - aa cum susine cosmologia autonom

tpentru ca în locul Domnului s apar di\eri lociitori pe pmânt)

. ci umple cu prezenla sa Biserica i universul, românul l-a simit

jpc Hnstos aproape de ci. c sufer i se bucur cu cL c esle cel

m,ii bun prieten al su.

Sprijirundu-sc cu toat încrederea pe aceast prezen iubitoare

a lui Hnstos în ora i creaie, prin Bisenc. românul a reuit si

suporte i s depeasc încercrile la care a fost supus. într-o is-

llonc nemiloas, pe parcursul a dou milenii Cu toate c poporul

,
nosiru a trit o perioad îndelungat în provincii separate, prezena

lui Dumnezeu în Biseric i în lume a consutuit catalizatorul care

[l-a permis s-i pstreze unitatea spirituala, pân cnd a devenit

]

posibil constituirea unui stal unitar

Tot pe aceast putere a lui Dumnezeu s-a sprijinit neamul nos-

Iru ca s ro/islc împotriva \alunlor de propagand ateist dez-

llanuitc de un regim care avea la dispoziie toate mijloacele nece-

sare pentru îndeprtarea omului de Dumnezeu Nu a fost posibil s
organizm cruciade anticomuniste, cum s-a întâmplat în alic pri.

Bar am inut bisericile deschise pe lot cupnnsul pmântului romi-

Incsc. ca si pstrm în mintea i inima românului, pnn Sfânta Litur-

ghie, simmântul prezenei universale a lui Hnstos. obstacol de

petrecut în calea necredinei

Aceasl spiritualitate a neamului românesc - întemeiata pe cre-

|dm(3 puternic în prezena Iui Hristos în Biseric i creaie, pnn

fcuhul Sfan, fapt exprimai plastic de bisericile din nordul Moldo-

kci. cu pictura lor exterioar i interioar -. nu-i produsul întâm-

nlolor al imaginaiei populare, ci esle înrdcinat în teologia pa-

ftnsiic. care, prin coninutul su spiritual, nu a rmas o teologie

I Siluitul Vasile cel Mare, Despre Dtikui Sfânt, in PSB 12. ED3MBOR, 1 98S,

Wn
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mrginit la elite, ci a coborât în fiina i viaa poporului nostru,

sinnulându-i activitatea creatoare

Intr-o lume dominat de antropocentrism, de tendina de a pune

mul în locul lui Dumnezeu, ca rezultat al unei cosmologii auiono-l

mc i autosuficiente. spiritualitatea româneasc, care se adap ia

izvoarele credinei apostolice, pstrat cu fidelitate de teologia pa-]

tristica rsritean, ofer vi/iunca unei cosmologii teonome, in

re omul, cosmosul i Biserica sunt scldate de razele luminii di

nezeieti necreate care înal i transfigureaz întreaga zidire Cos-|

mologia patristic, aa cum a ptruns aceasta în sufletul româncsej
este un capitol fundamental pentru teologia ortodox, de valoare]

excepional pentru viaa i misiunea Bisericii, permijndu-ne sfi

facem fa problemelor locale i globale care confrunt Biserica în

lumea contemporan Mai mult dect atât. aceast cosmologie r-|

snlcan ne permite s angajm un dialog rodnic cu cultura in goJ
neral i cu tiina în special, pentru mrirea lui Dumnezeu i mân-J

tutrea omului.

Status quaestionis
noua paradigm i demersurile teologiei

neopatristice

Crearea lumii din perspectiva Sfintei Scripturi i
a tiinei contemporane

Reconcilierea între tiina i credina la început de

mileniu

D. Popescit

t

Originea lumii a constituit subiectul unor aprige confruntri intre

parii/anii a dou teorii, creaionismul i evoluionismul. Creaio-

nitii consider c lumea a fost creat de Dumnezeu ex nthito i
resping ideea oricrei evoluii a lumii, motivând c aceasta ar fi

fost creat în stare de absolut perfeciune, din chiar primul mo-

ment al existentei ci. Partizanii acestei teorii pun un accent atât de

mare asupra perfeciunii originare a lumii. încât socotesc c lumea

se înscrie, ulterior, pe curba descedentâ a unui proces de degradare

treptat

»

La polul opus, evoluponjtii resping ideea perfeciunii iniiale a

lumii i susin c universul este rezultatul unei evoluii naturale.

rCf Jr UcoxyM.Mam*(t&\Crmtionumutjtimtiftc. Societatea Misionar

Româna, 199p:9.
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care siretc cu apariia omului. în numele acestei teoni. se vor-
j

bete de o evoluie ascendent a lumii, care nu este rezultatul inter-
[

veniei Iui Dumnezeu, ci un efect al întâmplrii sau al seleciei na-

1

turale' Este adevrat exist î un evoluionism cretin, care nu fa-

ce abstracie de opera creatoare a lui Dumnezeu. a\ ând aadar o al-

1

t înelegere a situaiei- Pe de o parte, acest evoluionism cretin
j

afirm c lumea a fost creat de Dumnc/cu ex mhilo. în mod di-

1

rect. dar pe de alt parte înelege c\o!uia ca rezultat al inicrveniCH

indirecte a lui Dumnezeu in lume, prin intermediul raitunthr semm
nalt sau al caicelor secunde, care funcioneaz determinist în atom

vers i autonom fa de Creatorul lor
2

Dar fie c-i vorba de creaionism. 6c de evoluionism. ambele
|

teorii fac abstracie de prezena i lucrarea continu a lui Dumnc-I

zeu în creaie. Dintr-un punct de vedere filosofic i religios, creai-

onitu sunt mai mult dcili. fiindc îl consider pe Dumne/eu izo-

lat în transcendent. în vreme ce evolutionitii înclin mai mult sprej

panteism, socotind c lumea exist din eternitate (este caractcri/ati|

de un atribut divin!).

Crcaionismul i evoluponismul se întemeiaz pe o gândire sub-j

stanialist. caracterizat de ideca existenei lucrului în sine i a rc-[

lapilor exterioare, considerând c Dumnc/cu rmâne venic ncmi-|

cat, în timp ce lumea este supus micrii în timp. Idcea de incom-|

paubilitate între nemicarea lui Dumnezeu i micarea lumii. între

eternitate i timp, arat c ambele teorii sunt produsul unei con-

cepii metafizice mecaniciste, care uit c dumnezeirea este o per-

soan. Tatl, asimilndu-1 pe Dumnezeu cu termenul filosofic >n-

1 Cf /Wcfem.'p. £.

:
Fericitul Aogustin, De Got. ad titt., PL 34. col. 338: "Asa cum in semine se

gsete invizibil lot ce va constitui apoi arborele, toi astfel lumea coninea iot

ce aveii sa se manifeste mai târziu, nu numai cerul cu soarele, ci i alte fiine,

pe care l
>• u inuvi ii Ie-a produs în potena, ca într-o cauza a lor" Pentru cauze-

le secunde, vezi Caleehisme de I 'Eglise Cathotique, Mamc/Plon. Paris. 1 992:

Car Dieu ne doime pas seulemeni a ses crealures d'exaier. matsaussila

dipiite dagir d'elles memes(p. 74).
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kn mnwns immobi/e' . într-o asemenea reprezentare, lumea, de-

janc de a mai fi considerat creaie a Logosului divin i un orga-

Em viu. care suspin s fie eliberat de sub povara stricciunii.m spune Apostolul Neamurilor (Romani. 8. 21), parc mai curând

|
mainrie care funcioneaz autonom

Aceast concepie a exercitai o influen decisiv asupra cultu-

H europene, pe de o parte fcând posibil progresul enorm al ich-

,eii. iar pe de alta producând pierderi imense din punct de vedere

firitual. Omul poate domina natura cu tehnica produs de el. dar

J» se mai poate stpâni pe el însui, fiindc a pierdut puterea Du-

Kului lui Dumnezeu Criza omului contemporan este de aceea ma-

pe de toate o criz spiritual, determinat de faptul c Duhul lui

bumnezeu. care se poart peste apele creaiei, a fost eliminat din

(mersul *zut i închis în lumea nevzut Izolarea Duhului in or-

inca spiritual- în opoziie cu mrturia Scripturii (cf Geneza, L

1 explic ideile modeme de autonomie a lumii i de imposibili-

lc a interveniei continue a lui Dumnezeu în propria creaie.

Conflictul intre creaionism i evoluionism a avui consecine

-^fericite atât pentru om cât i pentru societate. Faptul e evident

fcntru tineretul studios, care înva pân astzi, la orele de religie.

Comut a fost creai dup chipul lui Dumne/eu. pentru ca la orele

m iune naturale s afle c fiinele necuvânttoare suni strmoii

Ei Antropologia seculara se /bate in ghiarclc unei dileme insolu-

Elc pe cât de a cutat s înale omul pe scara valorilor culturale.

ICI Thoroas Torrancc Senso del di\ino e sciensa moderna, Lîbrena tditnce

fVulicana, 1992, p. 322. "prin intermediul doctrinei medievale despre Dunroc-

ea mieilor nemicat a fost introdus un mod de gândire periculos in chiar

:uî hazfi a tiinei occidentale. Idei platonice combinate cu forme aristote-

- pentru a nu mai aminti de ingredieni importani provenii din lllosolia

isutman pnn Avicerma - au fost suprapuse conceptelor patristice despre

Impasibilitatea i imuabilitatea lui I>imne^eu. conducând la acea idee de rela-

|u ineriala intre Dumnezeu tji univers, care a fost mai apoi incorporata in (c-

tiini ftiuiei modeme prm opera hu Isaac Newton. Acest concept de inerie a

n baza pentru dezvoltarea [ideii de| univers mecanicist, de care încercm

greu sfi difcerara uina noastr i cultura ncestrt**.
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prin cullul raiunii
1

, pe atât I-a coborât pe scara valorilor spintui

cutând-i originea în rândul fiinelor inferioare.

Evoluionismul a avut consecine importante i in plan social]

Pomindu-se de la milul reali/ arii de sine a omului ($elf-ma<k man\
i de la principiul seleciei naturale, pus în circulaie de Dan\w,
au elaborat sisteme economice care tind s transforme societate

intr-un fel de arena în care cei neajutorai sunt eliminai de cei pi

ternici Evoluionismul a justificat în cadrul \ic|ii sociale prii

piui agresiunii, contrar iubirii faa de aproapele, alimentând spirali

ascendenta a violenei. Valorile trectoare ale lumii au luat

valorilor spirituale, iar lumea se ocup exclusiv de economie i
Lrup Omul nu mai gosete timp peniru sullel i rugciune, din catll

za ca timpul nu mai este privii ca deschis spre venicie, imposibil

de transfigurat în eternitate, inscamnând, înainte de toate. bani.

2

Problema evoluionismul ui a fost studiat atât de teologia ortodox)

In general, cât i de cea româneasc în special. In literatura noastm
exist numeroase studii consacrate acestei probleme, majoritatea

urmarind-o unilateral îns, din puncte de vedere tributare tratrilor
|

occidentale (creaioniste).

Pare astfel ca teologia ortodox n-a fost în msur s prezinte

propriul ci punct de vedere asupra acestei probleme, aa cum a pro-
j

cedat la vremea sa, slantul Vasile cel Mare. în vestitul su comeiJ
tar la Cartea Facerii, cunoscut sub numele de Hcxaemcron, Dac an
fi rmas consecvent cu sine, teologia ar fi artat c Dumnezeu ni
e nemicat, ci "se mic rmânând nemicat* , cum spune slantufl

Maxim Mrturisitorul, fiindc Dumnezeu nu este substan aW

1

Revoluia thmcezâ a ridicat pe altarul catedralei Notre Dame din Paris, ido-

lul zeiei Rpune!
:
Ait "Evolurionc*\ în Enciclopedia Europea t Aldo G&rzanu Editore, 1 977t

voi. IV, p. 728.
1

Cf startul Maxim Mrturisitorul, Ambigua, PSB 80, E1DMBOR, 1983, p
242: "Micându-sc cu adevrat spre noi» in jos, prin artarea in chipul nostru,

s~a laculom desvârit, nenucându-sc nicidecum din nnei neprunind câtui

de puin experiena circumsenaii in spaiu
14

.

UI

siracti ci persoan deschis comuniunii i iubirii, capabila sa in-

temnâ direct i continuu în procesul de facere i organi are a lumii.

Teologia nu-i totuna cu metafizica Lumea, de asemenea, nu ar

putea Q îneleas - din perspectiva tradiiei patristice - ca o main
«are funcioneaz aulonom i independent de Creatorul ci; univer-

sul e un organism care dispune de o ordine interioar MM permite

fi rmân deschis faa de Creator, pentru a deveni cer nou i p-
I nt nou, în Hrislos*.

Acest adevr, biblic i patristic, a ptruns în cultul Bisericii, re-

fcsindu-sc în imocaia episcopului "Doamne. Doamne, caut din

ber i vezi. i cerceteaz via aceasta, pe care a zidit-o dreapta la. i
b desvârete!" Din cuprinsul acestei invocaii reiese c Dumne-

zeu a creat lumea i o desvârete prin propria sa lucrare.

Pe de o parte. Dumnezeu rmâne transcendent fa de univers,

lumea fiind creat i trectoare iar Dumnezeu fiind necreat i ve-
nic Pe de alt parte. Dumnezeu este prezent i în creaie, prin ener-

giile sale neercate. care izvorsc de la Tatl, pnn FiuL în Slantul

Duh Fcând apel la o analogic, am putea spunec aa cum soarele

nu se confund cu pmântul, dar este prezent în viaa planetei

noastre, prin razele tui de lumin i cldur, tot astfel i Dumnezeu
|n Treime, dei nu se confund cu creaia sa. rmâne mereu prezent

h viaa creaiei prin razele de lumin i iubire ale energiilor necre-

te. pentru a perfeciona i a sfini omul i lumea.

Departe de ideca autonomiei evoluioniste, lumea este rezulta-

tul unei opere de creaie continu, pe care Dumnezeu o desfoar
pnn energiile sale, ca relaie dinamic între Creator i creaia sa.

Concepia mecanicist despre univers, întemeiat pe ideile de e-

xisteni a lucrului în sine i de legturi exterioare intre lucruri -
t lent atât în infrastructura evoluionismului cât i in concepia

'A se vedea studii»! meu. Metafizic i teologie"", in voi Hristas* Biserica.

b*tetuu\ HBMDOR, 1998. p. UI
* i Jitrgen Moltnumn. God în creaîiart, SCM Press Ud. î.ondon 1985, p.
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metafizica a cfcaionismului -. a constituit un obstacol serios în

lea afirmrii teologiei i spiritualitii ortodoxe. Ial ins c, in

colul XX, omul a reuii s depeasc modelul atomist al luci

in sine. i s explice lumea prin intermediul ordinii interioare, a

relrii globale de la nivelul elementar, subatomic.

Frirjof Capra spune c aceast "corelare global este considei

de unii fizicieni ca însi esena realitii cuantice. în teoria cuai

c. evenimentele individuale nu au totdeauna o cau/ bine definii

fiindc producerea lor e determinat de dinamica întregului sistej

atomic. In timp ce în fizica clasic proprictple i comportarea
-

ilor le determin pe cele ale întregului. în fizica cuantic situat

se schimbi fiindc întregul determin comportarea prilor

msur ce ptrundem in zona dimensiunilor microscopice, induci

a conexiunilor globale devine din ce în ce mai important 51 septj

rrea prii âc întreg devine tot mai dificil"'.

Mai mult chiar. David Bohm - explorând un nivel mai profund,

non-manifestrii -. descoper o ordine implicit sau ordine de

prindere, proprietatea de "implicare mutual" a întregului i a

ilor universului. Bohm face o analogie între ordinea de implici

i tehnica holografic, pornind de la proprietatea hologramei prH

care orice zon a acesteia conine într-un anumit fel întregul Pi

luminarea oricrei zone a hologramei se reconstituie întreaga trruH

gine. chiar dac nu mai sunt vizibile toate detaliile care au alctui

iniial holograma. în concepia lui Bohm. realitatea este structurat}

pe aceleai principii. întregul fiind cupnns în fiecare din prile

Ic
2

.

Spaiul nu mai e privit astfel ca un container care închide Iul

crurilc în sine; spaiul este o structur dinamic, care deschide hf
crurile unele fa de altele i pe toate spre infimi'. Cu alte cuvinte,!

de la ideea lucrului în sine i a relaiilor pur exterioare, ca evprcsif

a unui mod de gândire individualist, se trece la corelrile inten

1

Fritjof Capra, Taqfiaca O paraleiâ intrefizica moderna si mistica anaitalâA

«ai. Tehnic, 1999, p. 234.
1
CI" ihidem, p. 242.

* Cr Thomas Torrunce, p. 349.
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între particulele elementare, expresie a unei gândin paradoxale, ca-

re fundamenteaz ordinea interioar i întrevede universul in forma

unei comuniuni cosmice .

Ordinea interioar a universului este atât de complexa, incal in-

firm teoria întâmplrii. Universul pare s fi fost reglat cu atâta mi-

nuiozitate, încât s permit mai întâi apariia materiei organizate.

apoi a vieii i în cele din urma a contiinei. Dac legile i.zicc nu

ar fi fost nguros ceea ce sunt. atunci noi. care vorbim, nu am mai h

fost aici. Mai precis, dac o singur constant universala - cum ar

fi fora i^av naional, viteza luminii sau constanta lui Planck - ar

fi fost supus, la onginc. unei alterri infime, universul nu ar li

a* ut ansa de a adposti vreo fiin inteligenta i poale ca mei el

însui nu ar fi aprui vreodat"

Contemplând lungul drum al vieii, de la pnmclc molecule or-

ean.ee pân la om. suntem constrâni s punem urmtoarea în-

trebare evoluia cosmic este. cum gândea Jacqucs Monod. rodul

întâmplri, pure sau mai degrab aceast evoluie se însene .ntr-un

plan universal. în care fiecare element a fost calculat cu m.nuiozi-

Tatc? "Exist oare o ordine subiacent in spatele a ceea ce no. nu-

mim fr s inclgcm. întâmplare?" .

Puicrnic impresionai de aceste constatri fizicienii spun c uni-

versul poate fi îneles ca "un mesaj exprimat înlr-un cod secret, un

fel de hieroglif cosmic, pe care noi tocmai începem sa o des-

cifrm Dar ce exist in acest mesaj
1

' Fiecare atom. fiecare frag-

ment, fiecare fir de praf etfsul în msura in care particip la o sem-

nificaie universal .Astfel se descompune codul: mai imai mate-

ria, apoi energia » în sfârii informaia Mai exist ceva dincolo de

aceasta? Dac noi acceptm ideea c universul este un mesaj se-

cret cine l-a compusT'. Se parc c fizicienii, abandonând obinu-

' l«m Zi/oubs. mitropolii de Pagam. "Faui*K TheoU>ey in Uw W"j»
World" fm. P 10). referai susinu, la cel de-al ptfrutea Congres al Faculti-

lor de teologic ortodoxa, Bucureti. 1996.
'

.1 GmHOfcA s, Q. Boedanov. lyumnmeu i tim,o. Hansma, 1992. p. 49.

'/6/rfOT.p. 51 ,

'/Wrfem.p. 121.
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îna de a refiiza once metafizic, au început s bata la porile trans-

cendenei

Noua fizic a scos în eviden rolul important pe care aceasta coro-

lare globala i ordine interioar îl are în procesul de organi/arc a

lumii. Cercetrile din domeniul cuantic dovedesc faptul c particu-

lele care compun atomul suni "structuri dinamice"; atomii nu exis-

t ca entiti izolate* ci ca pri integrate interactiv.

"Aceste inicntc|ii implic o curgere neîntrerupi a energiei, care «
manifest prin schimbul de particule un joc dinamic în care puri-l

culele sunt create i distruse lni încetare, într-un proces continuu

Jc transformare a structurilor energetice Intcnicuic dintre purticu-'

le dau natere unor structuri stabile, care alctuiesc iumca materia-
}

li: aceasla nu csle static, ci oscileaz cu micri ritmice întreg

uimcrsul estfi angajat astfel, fr încetare, in micare i activitate,
j

inu*-uft dans cosmic al energici'.

FoiUru a explica importana accsiui dans cosmic pentru jocul ener-l

yici i al informaiei. J Guitlon t interlocutorii si recurg la com-

parata înire stniclura unei pietre i 3 unui fluture. "Daca ne plasam

la scara particulelor elementare, piatra i fluturele sunt riguros ase-

meni Ln palier mai sus, la nivel atomic, apar deja câteva diferene,

'

dar ele nu privesc natura atomilor i rmân nesemnificative Daca
trecem in împria moleculelor, diferen|ele sunt mult mai impor-

tante i privesc distana dintre lumea mineral i lumea organici.'

Dar saltul decisiv este realizat la nivelul macro-molccular La acesl 1

stadiu, fluturele parc infinit mai structurat i mai ordonat decât pia-'

ira" Acest exemplu a permis descoperirea faptului c diferena do

fond dintre un lucru inert i o fiin vie consta în informaia supli-

mentar, care transform o structur simpl în alta mai complex1 .

'

Am prezentat câteva repere ale gândirii unora dintre distinii fizici- 1

eru ai timpului în care trim, pentru a scoate în eviden revoluia

pe care fizica fundamental a introdus-o in modul nostru de a ine-

1 Ct Fritjnf Capra, p. 67
: Cf Jcan Uuiuon. p 41
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lege i concepe lumea. Esena acestei revoluii const în faptul c
lumea nu se mai explic pnn mecanicism i întâmplare, prin relaii

exterioare intre lucruri i Ginc - cum socoteau evoluionitn. inte-

mcindu-se pe viziunea clasic din fizic - ci pnn schimburile i le-

gturile care se petrec la nivelul ordinii interioare a universului. în

/ona unde fizica se întâlnete cu metafizica.

Este interesant c Prinpi Bisericii, ca Atanasic cel Marc. Vasi-

lc cel Mare. Gngorc de Nisa i Maxim Mrturisitorul, au ajuns la

concluzii similare cu multe secole înainte. Ei au depit cosmolo-

gia dualist a lumii antice, separaia radical între lumea sensibil

i cea inteligibil, punând în evidena, pe baza Sfintei Scripturi, or-

dinea interioar a creaiei întregi, dat în Hnsios. Lagosul Creator.

Iat ce spune sfântul Atanasic cel Mare: "Cuvântul atotputernic

atotdcsvril sfan al Tatlui, slaluindu-se i întinzând puterile

lui in toate i pretutindeni, i luiuinându-lc pe toate cele artate i

nevzute. Ic ine în sine i le strânge, nelsând nume gol ac puterea

lui, ci dându-lc via tuturor i pzmdu-lc pe toate împreun i pe

fiecare în parte {...] Precum un cântre combinând sunetele joa-

se cu cele înalte i cu cele din mijloc. împrcunându-lc pe toate pnn

arta lui. alctuiete o unic melodic -. aa i înelepciunea lui

Dumnezeu, purtând universul ca pe o lir. i imprcunâiidu-le pe ce-

le din aer cu cele de pe pumut i pe cele din cer cu cele din aer. n-

ntnd intregurile cu prile ; cârmuindu-Ie pe toate cu porunca i

v oia sa, alctuiete o singur lume i o unic rnduial frumoas i

armonioas a ei. el însui rmânând nemicat, dar nucâmlu-Ie pe

toate, prin crearea i orânduirea lor. dup bunâvoirea Tatlui""

Cu toate c exist numeroase puncte comune intre imaginea ordinii

interioare a universului pus în eviden de fizicienii contemporani

i cea a sfântului Atanasic cel Marc. exist îns o diferen îsenpa-

la intre modul în care este conceput aceast ordine în gândirea pa-

"isticâ i cea proprie fizicienilor moderni

Sintul Alameie td Mare, Cuvânt impatnva atmtttr. în PSB 15, p. 7*
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în gândirea moderna, ordinea interioar a universului concepu-

t dup modelul panteist al religiilor orientale, parc s fie o copie

mai mult sau mai puin reuit a Divinitii, aa cum consider

FrijofCapra "cea mai important trstur a viziunii orientale - s-

ar putea spune esena ei - este contiina unitii t intcrcorelrii tu-
j

turor lucrurilor i evenimentelor, experiena fenomenelor ca mani-

festri diferite ale unei unice entiti primordiale Toate lucrurile

suni privite ca pri interdependente i inseparabile ale întregului

cosmic, ca manifestri alo aceleiai realiti ultime. Tradiia onen-
,

tal se refer în mod constant la aceast realitate ultim, indtvi-
^

zibil. care se manifest în loalc lucrurile i din care fac pane toate

lucrurile. în hinduism ea e numit Braiiman. în budism Dbarma-

kaya. în laotsrn. Tao. Deoarece transcendc toate conceptele i toate

categoriile filosofice, buditii o mai numesc Tathaia. adic «Ceea

Ce Esfe»*'

Dar tocmai pentru c este o copie a unei diviniti impersonale

(Ceea ce este i nu Cel ce este), ordinea interioar a cosmosului

tinde sa se confunde cu divinitatea Budistul nu crede într-o lume

exterioar i o lume interioar, separat i independent de fiina

uman, de vreme ce. prsindu-i trupul ("forma material ~) i Iu-,

andu-i adio de la contiina de sine. crede c devine una cu "Ma-

rele Unu"'. Idealul religiilor orientale e depersonalizarea fiinei u-

mane t topirea colectivist a creaiei în realitatea ultim a "Mare-

lui Tot".

Dup cum s-a vzut mai sus. ordinea interioar a creaiei, din

punct de vedere patristic, nu dcnvâ din fiina lui Dumnezeu i nici

nu tinde s se confunde cu aceasta, fiindc lumea rezulta din lucra-

rea creatoare a lui Dumnezeu, realizat pnn energiile sale nccrcatc

Pentru patristica rsritean, raiunile sau ideile care se afi la

temelia cosmosului au caracter dinamic i intenional, tcând parte

din planul venic al lui Dumnezeu cu privire la crearea lumii

Geneza (1. 26) îl arat pe Dumnezeu zicând "s facem om dup
chipul i asemnarea noastr", ca i cum Treimea se sftuiete îna-

inte de crearea lumii i a omului Sfântul loan Damaschmul nu-

mete aceast gândire "sfatul etern i ncschimbabil al lui Dumne-

1

FrihoT Capra, p. 95.
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-eu", iar Dionisie Areopagitul arat c ideile sau modelele (din

planul lui Dumnezeu) sunt raiuni care dau fiin lucrurilor, fiindc

pnn intermediul lor. Dumnezeu, mai presus de fiin, a determinai

t a creat fiecare lucru Acest \(ai indic un act liber i reflexiv ai

Sfintei Treimi Dumnezeu creeaz potaMi gândirii sale

Consecinele acestui fapt sunt extrem de importante, afirm

Lossky. Dac ideile divine nu sunt esena hii Dumnezeu i dac

-mu disiincic de firea divin pnn \oin. atunci nici actul creaiei.

nici gândirea Im Dumnezeu nu sunt determinri necesare pentru

natura di\inâ. nici vreun coninut inteligibil al acesteia. Cosmosul

nu este de aceea, ca in gândirea platonizant sau panteizantâ. o co-

pie necesar i nereuit a lui Dumnezeu, ci o realitate absolui no-

u, ieit din \ointa lui Dumne/eu. care a vzut c toate erau bune

Diferit fiinial de Dumnezeu dar avându-i in Logosul diwn ra-

nunea de a fi. lumea este inteligibil, este ordine muzical sau imn

ni minat, alctuit de Creator, cum spune sfiimul Grigore de N> ->£
:i

Planul venic de facere a lumii are caracter tnnitar. dar expresia iui

personal o descoperim in Fiul. ca Logos on Raiune dmni

Sfântul Maxim Mrturisitorul arat c "în Logos suni &\aK

toate raiunile lucrurilor pe care Acesta le cunoate immsti? do

cerca lor. dei fiecare raiune îi primete existena ccctna ?: <- -

sine Ia timpul potrivit, dup înelepciunea Creatorului
"'

Va cum opera unui artist nu se confund cu Rima artistului. :

csic expresia gândirii creatoare a acestuia, iot astlct lumea PU -

confund cu fiina Im Dumnezeu, ci este rezultatul gândirii crea-

toare a Tatlui, care îi gsete expresia în Fiul i se manifest m
Duhul Sfânt Planul \cnic de creare a lumiu a\ând caracter tnni-

lar, explic i susine ordinea interioar a creaiei, corelând oale

prile universului.

Cf VUtdimîr Losskv. Essai turla Theoio0em\ ,3HauederEgli.'>eii'(in<'ni

p92.
Ci" i/wfem.p. *>
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Dar dac ordinea interna a universului nu se confunda cu Dumne-
zeu, ca nu se confund nici cu creaia propriu zis, fiindc, în acest

ca/, s-ar ajunge inevitabil Ia acea autonomie a creaiei fa de

Dumnezeu, la care ne-am referit anterior.

Ordinea interioar a creapci arc câteva aspecte fundamentale

Prioritar, este vorba de aspectul necreat al acestei ordini, dat în ra-

iunile divine care fac parte din planul venic 3l lui Duninc/cu i
prin care Dumnezeu a creai lumea Aceste raiuni sau idei-voin,

pe care Dionisie Areopagifu! Ie numete modele sau prctfctermi-

nanii, i prin care Dumnezeu aduce lumea la existen i o des\r-
ete progresiv, nu sunt identice cu fiinele create. Constituind fun-

damentul raional (raionalitatea) tuturor lucrurilor create de ctre
voina divin, ca energii nccrcatc - pnn care se exprim raportul

lui Dumnezeu cu lapturile — ideile rmân distincte de creaie, dup
cum voina artistului sau a maestrului rmâne separat de opera în

Care se mnnifcst ea Ideile prestabilesc moduri diverse de partici-

pare a fpturilor la Dumnc/eu pnn energii, "elevaii inegale pentru

diferitele categorii de fiine, micate toate de iubirea divin i care

rspund acestei iubiri dup natura proprie a fiecreia"
1

Cu toat identitatea termenului, aceste idei*voin ale lui Dum-
nezeu, manifestate prin energiile divine, nu au nimic comun cu ra-

ttunt/e seminale sau cauzele secunde (de care \orbctc teologia oc-

cidental), ce ar fi fost înscrise de Dumnezeu în univers* funcio-

nând independent de Creator, nici cu acea "vast gândire" la care

se gândesc unii fizicieni- atribuindu-i chiar i contiin , Aceste

1det-voin nu sunt înscrise în fiina lumii; ele rmân legate de e-

nergiilc necreate, cu centrul de gravitaie în Logosul divin.

"Orice lucni creat arc punctul de contact cu Divinitatea, iar kleea.

raiunea, logosul lui este m acelai timp scopul spre care linde

acesta Lucrurile individuale sura cuprinse în idei superioare i mai
generale, ca speciile în genuri. Totul este coninut în Logos, a doua

[Ci: ihidcm.p 20
: Cf Jcan Guilton, p+ 89
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persoan a Sfintei Treimi, ca principiu i «Hirit ultim al tuturor

lucrurilor, dup \oina Tatlui pnn lucrarea Duhului" ,

Lucrurile. Ginclc create nu provin uncie din altele în mod automat

ci sunt rezultatul uiterveniei creatoare a lui Dumnezeu. Dumnc/eu

se folosete de cele anterioare ca temei pentru cele ulterioare, dar

trecerea de la cele anterioare la cele ulterioare presupune un salt

calilaliv spre o structur mereu mai completa, care implic inter-

venia creatoare a lui Dumnezeu. Aa se explic motivul pentru ca-

re facerea omului a avut loc o data pentru totdeauna i nu mai exis-

t cvolu(ic. Omul a fost creat de Dumne/eu pruiir-o intervenie cu

totul special, omul ncrcflcciând în fiina lui numai legtura lui cu

universul, ci i chipul lui Dumnezeu.

Legtura omului cu universul const în faptul c Biata sa este

constituit din elementele cosmice, ins omul dispune de o structu-

r superioar i complex, care depete toate celelalte fiine, pen-

tru a putea susine contiina. Legtura lui special cu Dumne/eu

const locmai în faptul c poart in sine chipul Creatorului c este

fiin contient, liber i responsabil, chemat la dialog cu Dum-

nc/eu

Trebuie subliniat îns c legtura omului cu toate fiinele crea-

te, precum i legtura lui privilegiat cu Dumne/eu. îi au temeiul

m ordinea interioar a creaiei, care face din om inel de legtur în-

tre creaie i Creatorul ei. Aceast ordine a creaiei, de care vorbe-

te sfântul Atanasic cel Marc. izvorte din Tatl, se exprim pnn

Logos i se realizeaz în Duhul. La rândul su. ilntul Vasilc cel

Marc spune c Duhul Sfan este întreg peste lot i întreg în fiecare

parte
:

. constituind fora de coeziune a întregului univers.

Principiul holisnc. la care se refer Fizicienii de astzi, e cunos-

cut do teologia patristic de la începuturile sale.

1

Vltthmtr Losskv. p. 95
: Cf sântul V«fle cel Mare. Daprr Duhul fHiH. In PSB 12. E1BMBOR.

WS8.pp. 38-39."
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Ordinea interioar a cosmosului urc i un aspei 1 i n-ui. care se ma-
nifesta prin legile naturale care se atl la temelia lucrurilor si fnn-l

lelor \âzutc i nevzute Referi ndu-sc la porunci dal de Dumnc-I
zeu pmântului s scoat iarb i pomi roditori, sfântul Vasile ccj
menteaz "Glasul acela de atunci, acea prim porunca a ai uns

lege a naturii i a rmas o lege a pmântului. dându*i pe v mor
terea de a nate i de a rndi"

1

Raportul dintre legea naturala, care ine de energiile create,

legea supranatural, care ine de domeniul energiilor neercate.

manifest sub trei aspecte Mai întâi, este vorba de conserv,

creaiei. Cu toate câ legile naturale au consisten i identitate

pne, ele nu luerca/â autonom i independent de Dunine/eu. ci

cred unu teologi i fi/iciem în acest ca/, lumea n-ar mai li o «
talc creat de Dumne/cu. ci o realitate cocterra dumnc/cirii. câ
funclionea/ prin ea însi. Dac lumea este creat de Dumnc/i
ea nu poale exista in afara lui Dumne/cu: daca n-ar fi susinut dd
Dumnezeu prin energiile sale necreaie. lumea s-ar întoarce în njarw
tul din care a fost scoas la lumin de Creator

Acest adevr este pus in c\ idenâ de cu\ miele Psalmistului.

re. adresndu-i-sc lui Dumnc/eu. spune. Doamne, dac retragi

hui tu. toate se prefac în rani i dac trimii Duhul tu. faa
nintului se înnoiete (cf Psalmii. 1 03. 30-3 1 ) Cum observa sfâi

tul Grigorc de Nvssa. lumea a fost creat din lumin, i lumina

energie creat izvorte din energia necreat a lui Dumnc/cu.
nergia creat nu se confund cu energia necreat. dar nici nu se s<

par de ca

Pe acest temei se poate vorbi, apoi. de conlucrarea lui DumneJ
/cu cu lucrurile i fiinele create, i în special cu omul zidii dup
chipul su Dm perspectiv biblic i patristic, nu este vorba nici
de un determinism mecanic, care race abstracie de specificitatea

lucrurilor i fiinelor create de Dumnezeu, dar nici de autonomiei
care las impresia c lumea se dezvolt prin ea însi, (ar interj

venia Logosului divin i xistena lumii este re/uitatul conlucrrii

1

Idem. Omi/n la lietnimeran, în PSB 1 7. EIBMBOK, 1 986. p 1 1 9.
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{Creatorului cu fiecare i cu toate lucrurile, potrivii pianului su
kenic Dumnezeu lucreaz continuu in creaie, dar lucreaz smer-

\$u . respectând legile naturale i modul specific de a fi al lucrurilor

ii fiinelor, dar mai ales al omului, ca fiin contient i liber

R)umnc/eu nu sare peste timp. fiindc lumea fi/ic sau material se

Bil în continu micare i se dezvolt în timp Aa se explic mo-

kiuii pentru care Dumnezeu n-a creai lumea perfect de la începui.

Ci a lsat-o sâ se dezvolte dup legile proprii, pe parcursul unor in-

Ircgi ere astronomice i apoi geologice, desemnate in Scriptur prin

rrmenul ~rfe

în fine. este vorba i de conducerea lumii de ctre Dumnezeu

j
spre scopul su. ctre starea de "cer nou i pmânt nou" Pentru c
[«mul nu avea sâ urmeze vocaia încredinat de Dumne/cu. de a

[transforma pmântul în paradis ceresc. Dumne/cu a prevzut c-

derea i a hotrât din veci s resiaure/c omul i creaia in lisus

1

Hnstos. Fiul su întrupat Prin opera sa de rscumprare, prin jert-

l. înviere. înlare i prin ederea Ia dreapta Tatlui, prin puterea

Duhului Sfânt. Hristos a indumnezcil potenial creaia în sine. pen-

tru ca aceast îndumnezeirc s se realize/e plenar la sfâritul vea-

curilor

Sfântul Maxim Mrturisitorul spune câ Dumnezeu a împrit

veacurile în dou: o parte dcsnnai coborârii lui Dumnezeu în cre-

aie i alta pentru ascensiunea creaiei spre Dumnezeu Acest urcu

al creaiei spre Dumnezeu se realizeaz prin Biserica lui Hnstos.

aflat, ca lumin a lumii, in lupt cu forele întunericului Viaa în

Hnslos i urmarea lui Hnsros suni cele dou ci inseparabile pnn

care omul urc spre comuniunea cu Dumne/cu i pnn care contn-

buie în acelai timp la inainiarea lumii spre scopul ei ultim, starea

de cer i pmânt nou Cci nu este vorba de cer Iar pmânt i mei

de pmânt (ar cer. ci de cer i de pmânt nou, ca nou creaie, in

care drepii, dup înv ierca din mort' ' judecata universal, la veni-

rea Domnului, vor strluci ca soarele iar Dumnezeu va fi totul în

toate.

In concluzie, putem spune c ordinea interioar la care se refer fi-

zicienii contemporani i pe care o gsim afirmat de Prinii ras-
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meni. arat câ lumea nu se lmurete în perspectiva relaiilor ex-

terioare dintre lucruri i fiine, cum s-a crezut in tiina clasic,

pentru care elementele iraionale (întâmplarea ctc. par s joace un
rol mult mai important decât cele raionale, ci în lumina conexiu-

nilor care se reali/caz la nivelul acestei ordini interioare, raionali-'

tatea creaiei Aceast ordine interioar nu este închis în sine. uf

mod panteist i îmanentist. cum consider muli dintre fizicienii

contemporani, ci este deschis transcendentului divin, fiindc cen-'

irul ci de gravitaie se afl, cum afirm tradiia Bisericii rsritene,

în Logosul Creator i Rscumprtor al întregului univers. în Hris-

los-Pantocrator.

Prin faptului c ordinea interioar a lumii arc atât o latura spiri-

tual cât i una fizic, cosmosul poate deveni mijloc de dialog între

om i Dumnezeu. Universul. în aceast perspectiv, permite în ega^
l msur progresul duhovnicesc al omului angajat spre asemna-
rea cu Dumnezeui progresul tiinific i cultural

Este o perspectiva care contribuie la reconcilierea intre tiin i
credin. în vederea unei educaii integrale, spirituale, morale i
culturale, a tineretului i a societii contemporane

m

Cosmologia teleologic i teoriile morfologice

A. Lemeni

Descoperirile fizicii, în secolul XX. au permis construirea unor ba-
ze teoretice care au deschis, la rândul lor. perspectiva unei noi cos-
mologii. Revoluionarca fizicii - prin teoria relativitii i mai ales

prin teona cuantic - a condus, mai precis, la o profund reconsi-

derare a concepiei moderne despre univers, reprezentare deschis
abordrilor intcrdisciplinarc.

'-
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Perspectiva teleologic, cosmologia antropic si

dialogul stiin-teologte

I tiina secolului XX ne oblig la o reconsiderare a naturii, naiurâ

tare nu mai poate fi privit in ca însi, ci relaional cu omul i de

ici cu metafizica. tiina contemporan, potrivit obsenauei lui

tbisenbcrg. este un aspect al dialogului omului cu natura, ceea ce

in>eamnâ c metodologia sa nu-i independenta de subiectul cetce-

ticT i de obiectul cercetat subiectul 51 obiectul lac pane din rna-

|loda de cercetare'. Faptul are implicata majore asupra modului in

Icarc înelegem realitatea.

in civilizaia modern, v munca despre lume este divizata, îne-

legerea religioas (dependent formal de vechea repre/eniare a rea-

litii» i imaginea tiinific asupra universului coexistând tar a

se întâlni Dac in viziunea mislic-religioasâ exisiâ o intuire unitar

a lumii, incluzând i depind tensiunea contrariilor - Dumnezeu i

lumea, spiritul i matena. contiina i spaiul -. tiina moderna a

impus o viziune fragmentar asupra lumii, fapl evidenl mai ales in

dihotomia intre contiin i natur (om-lume). dar i. de asemenea.

I
in separarea i ultraspecia li zarea diverselor domenii, in aceste con-

diii, faptul c fizicienii de astzi nu mai fac abstracie de contiina

|
uman este dc-a dreptul surprinztor. Fi/ica secolului XX a depii

!
clasica dihotomic între rev affjfians i nfs exremn. astfel c nu se

mai ocup de un univers pentru care existena uman csie un fapt

Iar semnificaie

Contiina uman, subiectul cugettor, apare acum implicat e-

fcciiv în actul cercetrii i. din ce în ce mai evident. în chiar acrul

fiinrii universului Pnn aceasta, tiinele naturii devin centrul in

jurul cruia se formeaz astzi o nou cosmologie, un spaiu-cadru

in care s se poat da seama de iot ceea ce exist, de contiina ?i

de spaiu în egal msur.

tiina trebuie s explice tot ceea ce exist in univers i ca a ajuns

in stadiul in care nu mai poate face absiracue de existenta contiin-

ei |.| A sosit poate momentul camnta. in întregime, s pun in

Cf Wemer H.Tsaiberg. Pi peste gnmife. ed Politica, 1977. p 1 23
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centrul ci omul. Toiul trebuie s devin convergent spre explicai

i înelegerea lui.
[
... 1 Totul poate fi regndit despre om i lume"'

La noi, o interesant concepie a relaiei între psihic i fi/ic a

voltat Constantin Râdulescu Motni. in teoria "personalismul)

energetic", nemaiseparând subiectul de obiect i legând contij

uman de energia cosmic

""Viaa sufleteasc, întrcinându-se prin continua reciprocitate

influena* între contiina subiectivii i mediu, substanialitatea

trebuie cutata dincolo de ceea ce separa subiectivul de obicetij

ca trebuie s cuprind deopotriv subiectivul i obiectivul"'.

Teoria personalismului energetic relev relaia intre contiina psij

In-::'! i mediul cosmic: activitatea contiinei influeneaz evolu
evenimentelor cosmice, dup cum i accslca din urm înllucneaj

ritmurile activitii contiinei Rdulcscu-Motru depete astla

concepia conform creia subiectul uman c unicul agent al istorii

care acioneaz unilateral asupra mediului înconjurtor, punând
eviden faptul c nu se poate vorbi de o finalitate autentic a ex

tentei omeneti fr corelarea psihicului uman cu îumca înconji

toare i. de asemenea, faptul c acceptând ideca unei finaliti a

mului trebuie s ne punem i problema sensului universului.

"Viaa sufleteasc nu i-ar putea realiza finalitatea daca mediul]

cosmic in care ea este fixat s-ar afla intr-o imobilitate absoluM
Trebuie ca mediul cosmic S fie i el in curs de schimburi corcii

punzioare. {...] Ceva mai mult: schimbrile din lumea material

|

au un curs determinat de finalitatea vieu sufleteti, care este acelui

al unui continuu personalism. Energia fizic s-ar identifica treptai

prin ciclul transformrilor sale. procesului de personali/are pe carel

îl prezint viaa sufleteasc a omului*
3

.

1

Miruri Dragânescu, Spiritualitate. Informaie. Sfaterie, Humaiulas. 1*W0. p.

' Constantin RuiJulcseu-Moiru. Timp ji destin. Minar, 1997, p. 31
1

Ibidem, p 32
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Convergena lumii materiale cu viaa sufleteasca ne permite sâ dis-

tingem între timp i destin Timpul mi-i o succesiune neutr i e-

chidistant a clipelor, nu exist timp infinit i omogen Dimpotriv,

timpul arc semnificaia unui cadru in care se personalizeaz creaia

întreaga El exprim împlinirea unui destin: chemarea întregii crea-

ii ctre o finalitate venic. în care deopotriv omul i lumea se re-

unesc într-o micare complex spre convergena aceluiai lelos.

-Schimbrile din lumea materiala i acelea din lumea sufleteasc

umiea/ o evoluie concordant în finalitatea lor. i. cum lumea

sufleteasc pre/ini fapte mai complexe dcci cea materiala, fina-

litatea acesteia din urm este subordonat celei dintâi. [I Perso-

nalismul energetic, aezând ba/a substaniala a v ien sufleteti pe

condiionarea reciproc dintre finalitatea sufleteasc i evoluia în-

tregii naturi, prezint un ori/ont larg pentru înelegerea destinului

[ ..]. Destinul nu se poale urmri pe linia geometrica a cadranului

de ceasornic, fiindc el este însi viaa, pornit din ritmul unor

motivri adânci, pentru a cror reprezentare nu s-a descoperii înc

o linie convenional geometrica"

Noua gândire despre lume. noua cosmologie insista, pe aceeai li-

nie, asupra existenei unei legturi între raiunea uman i raiona-

litatea universului. Pentru viziunea teologic tradiional a Ortodo-

xei, tclosul minpi umane este acela de a recunoate raionalitatea

creaiei, de a-i identifica originea dumnezeiasc, pnn aceasta omul

contribuind la personalizarea i indumnc/circo creaiei Teleologia

tiinific de asizi afirm, de asemenea, c înelegerea realitii

trimite spre un paiiern originar, care determin întreaga evoluie i

sensul acesteia

în noul cadru, creat de microfi/ic i de teoria relativitii, prin-

cipiul cauzalitii a început s piard prioritatea pe care a avut-o

câteva secole în faa principiului finalitii.

Alfred Kastlcr precizeaz: -Mrturisesc c nu prea-! îneleg pe

omul de tiina care deific principiul cauzalitii i respinge în in-

fern principiul finalitii, i unul i cellalt sunt concepte meiafizi-

Ibidem, p. 34.
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ce. construcii ale spiritului omenesc pe care acesta le suprapui

observaiei naturii**
1

.

Universul i viaa nu mai pot fi inlerpretate ca rezultând dintr-u
joc al forelor hazardului Ordinea înlocuiete întâmplarea, finalita-

tea elimini ha/ardul. de vreme ce. la nivelul structurii nucrofizice.

exist o ordine care implic finalitatea (se vorbete asiâ/i chiar de
o anumit "•intenionalitate*" a microparticulclor). Este o perspecti-

v care cucerete din ce în ce mai mult terea in fi/ic i în biologi*

deopotriv

Viziunea intercondiportarii întregului i a prii. întregul reg-
1

sindu-se ca atare (ca întreg) în fiecare parte a sa. descoper faptul 1

c fiecare eveniment fi/ic are un sens. Nu se mai poate vorbi de un
proces fizic în sine. izolat i Iar semnificaie pentru ansamblu! din|

care face parte: totul este inlcrrclaionai Conceptul hayardului dis-
pare, fiind rcconvcrtil în categoni raionale i relaionale, categorii

1

care descriu fiecare fenomen fizic ca având semnificaie i intcni-j

onaliiate. în strâns legtur cu ansamblul evenimentelor in fi/jea

actual, hazardul este înlocuit de ideea "simetriilor fundamentale"
(este un limbaj care atest conectarea domeniilor de cercetare, ide-

]

ea simetriilor corespunde. în psihologia analitic a lui Jung. "coin-

'

cidenelor semnificative").

Se întrevede deja formarea unei perspective unitare asupra lu-

mii, teleologia tiinific cercetând acum sensul comun întregii cre-
aii - om i cosmos -, apropiindu-sc. în anumite pnvine. de \ iziu-

nea religioas asupra lumii'.

Ideile de semnificaie i finalitate, de relaie între contiin i rea-
litate, au condus la formularea unui nou pnncipiu cosmologic, al

I

universului condiionat antropic.

Combinaia unic a constantelor fundamentale, dinir-o mulime
practic infinit de posibiliti, elimin ideea de factor aleatoriu (ha-
zard) in aparipa universului, sugerând existena unei ordini provi-
deniale care depete realitatea creat. Dei au fost formulate mai

^
Alfred KasUer. Aceasta srrame materie, ed Politic. 1982, p 240.

' Cf Constantin Dumitra Dulean. Inteligenta materiei, Teora, 1992, p. 299.
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Jnulte versiuni. în esen principiul antropic poate fi enunai astfel

i 'ni versul are proprietile pe care le are i pe care omul le poale

[observ a deoarece, dac ar fi avut alic proprieti, omul nu ar fi c-

[istat ca observator"'

Un univers care s permit observarea lui de câtre o fiin mtc-

lit'cnl presupune îndeplinirea unor condiii, el nu poate fi haotic

(dac nu cumva haosul înseamn altceva decât credeam pân

acum) Dimpolmâ. trebuie ca ucest univers s fie caracterizai de

armonie, cosmizat Tocmai existena cosmosului, a ordinii oblig

«tuna contemporan sâ-i reconsidere poziia i s recupereze per-

Ispecliva finalist a filosofici tradiionale. Nu mai poate fi practicat

k) tiin indiferent fa de sensurile încorporate în creaie, trebu-

ind ca ca s surprind lelosul creaiei sau ceea ce-i permite omului

|i existe ca fiin contient. într-un univers special configurai

Ipcnim a fi cunoscut de el

Suntem in situaia de a privi cu ali ochi lumea, de a o aborda

mir-o alt perspectiv, insistând asupra indisolubilitii legturii

Inoastre cu multiplicitatea formelor de via i cu întregul cosmos.

[Principiul antropic a tundamcniat o nou epistemologic - condu-

când la o înelegere mai adecvat a universului -. prin evidenierea

faptului c finalitatea universului cslc omul. fiina capabil de con-

tientizarea prezenei sale într-un univers ale crui elemente Ie re-

capituleaz în propria sa fiin

tiina contemporan ajunge, pnn noua cosmologie, la o alt

ontologie dect cea materialist, iar prin aceasta la planul judec-

ilor de ordin metafizic. Tot mai muli oameni de tiin afirm as-

lzi c nu se mai poate face fizic fr metafizic, afirmaie care

descoper o radical întoarcere ctre categoriile filosofici clasice

(pentru Aristotcl. spre exemplu, orice fizic este necesar ancorat

In metafizic).

Aceast reorieniare aduce sperana c. pnn noua ideologie, ti-

ina poate trece dincolo de barierele imanentului, ale materialitii

Abia astfel prin deschiderea tiinei ctre transcendent devine po-

sibil dialogul între uin t teologie

Cecil Ftorew, Ce este wtiversiu">. Albatros. 1 982. p. 363
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Teoriile morfologice, primatul vieii i noua concepi

despre rolul omului în universj

Perspectiva teleologic începe s fie asiâ/i din ce in ce mai ac-|

ceptaui. direci proporional cu descoperirea faptului c materia arc)

propriei Ju care nu suni necesare vieii actuale, dar care par a li c-[

scnialc intr-un v iilor îndeprtai Ev idem. acesle proprieti apar cal

necesare doar în msura in care existena vieii este o condiie pen-J

tru univers Problema care se pune este urmtoarea exist motiv

suficiente pentru a ne yândi c waa este esenial în cosmos'' PenJ

tru susintorii pnncipiului antropic, exista dovc/i mdesiruclibilcj

nu numai în favoarea importanei vieii in cosmos, ci i pentru

clu/iacâ vup este forma ultim a universului

Spre exemplu, interpretând curba care se refer la viitorul

versului. Tipler ; Barrovv aiunu s vorbeasc - in termenii pârinj

telui de Chardin - despre punctul Omega, insistând asupra vieii

finalitate a cosmosului Ei afirm c i daca viaa evoluca/ in

multe universuri (potrivit ideii de "sum a istoriilor . extensie a

onei cuantice), toate universurile se apropie de punctul Omega.

"Exact când punctul Omega va fi juiis. viaa va câtiga controlul

asupra întregii maicni nu doar inir-un smeur univers, ei in toJtc]

universurile in care ea csie posibil dm punct de vedere logic, viaa]

va fi distnbtnt în toate universurile care pot exista i vor conine!

un cuantum de informaii, ntclu/ând toat informaia care poate fi

cunoscuta i accsla e sfrilul

aceast nou abordare a (acut posibil elaborarea teoriilor morftfl

logice Aceste teorii constituie un excelent cadru de interferen.]

dincolo de orice reducionisme. o interfa pentru multiple dome^

iui. favon/and un dialog onest intre teologie i tiin leonilcl

morfologice afirm pnmatul înelegerii asupra aciunii, ca în con-[

' John I) (ianou & Irank J Tipler. Th* Amhropic f'asmolngical Principie.

Claroidon Pns*. Oxliffd. I VS6. p 674
(

-
:
ibut/m. p srt
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Lepia tradiional. tiina nu trebuie s fie pur descriptiv, ci în e-

i;.na msur inicrpretativ-

Teonilc morfologice - familie din care fac pane tcona stnictu-

Lilor disipativc. a catastrofelor, teoria fractalilor i a atractonlor

Stranii - permit rclaionarea diverselor domenii fizica, matematica,

[chimia, sociologia, economia ele Se insist asupra faptului c toc-

hnai formalizarea matematic a permis reali/arca unui limbaj mter-

disciplinar Matematica nu mai arc funcia unui simplu instrument

opctaior. conferind semnificaie i sens structurilor abstracte din

I Iconie morfologice.

rhom. cel care a formulat matematic teoria catastrofelor- reia

conceptul filosofic de analogie i ii reda sensul primar, de semnifi-

caie relevant, ulili/ându-l pentru construirea unei semantici inte-

noare a conceptelor abstracte din matematic Dm aceast per-

|
speciiv. formali/area matematic a rezultatelor tiinei se consum-

[
ie mai puin într-un insirument pcniru exploatarea i mai eficienta a

naturii (once simplificare permite întrevederea unor posibiliti de

|
aciune), ci intr-un cadru semnificativ, in care se pot mcsima

I

sensuri Prin aceasta, tiina pare a se t\ întors ctre scopurile ci tra-

I

diionalc Idealul tiinei, in antichitate i evul mediu, era înelege-

rea lumii, un scop de natur contemplativ . tiina modern - tre-

când de la calitativ la cantitativ i do la diversitatea morfologic a

lumii la abstracli/n algebrice - a insistat unilateral asupra aciunii

j
de cercetare i de transformare a lumii, in deplin indiferen fa

de aspecte precum semnificaia i finalitatea

"Pentru omul modem, dorina de a cunoate sau de a contempla lu-

mea îi pierde importana: pe pnmul loc trece impulsul de a trans-

forma lucrurile care ii înconjoar, pnn aciune direct asupra lor

II Omul nu mai aspir s ptrund în sferele înalte, ci triete i

acionea/a in lumea concret. Aceast mutaie ar putea explica ori-

entarea fizicii clasice spre aspecte mecanice 51 caniilaUvc. dându-

ne posibilitatea s devenim modelatori 51 posesori ai naturii \

Cf Alain BouluL tnvetitareaformztar, Nemira, 199S. p 264.

Ibidem.p. 16-1
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In contrast cu demersurile tiinei modeme, teoriile morfologica
descoper un univers familiar, viu, în care monotonia este depit
de diversitatea i complexitatea formelor Trim inir-un univers cJ
litativ difereniat i plin de surpri/e. E o perspecli\â paradoxalâj

propunând modele în care se concilia/i simplitatea i complexitaJ

tea. stabilitatea i micarea. Coexistena simplitii i acomplexiliJ
pi apare, de exemplu. în ecuaia logistic a modelului economia
elaborat de Mandclbrot i în termodinamica ncliniar a structurilod

disipalive elaborat de Prigogine. iar coexistena micrii i a slabii

litâii e descris în teoria fiactalilor (imprevizibilul i nedeierminj
tul au rol predominant in descrierea i explicarea formelor natura-l

Ic) i în teoria structurilor disipainc (care promoveaz conceptul

de fluctuaie dcclanant). In aceeai ordine, teoriile morfologici
reitereaz' conceptul aristotelic de potenialitate, conferind o anuJ
mit semnificaie aciunii, cum apare în teoria lui Thom desprd
"dezvoltarea gcncralizal a unei singulariti degenerate"

1

.

Profunzimea perspectivelor deschise de iconilc morfologicei

lanseaz teleologia spre dimensiuni care depesc orizontul limitai

al realnUi imediate i al tehnicismului, însenind-o inir-un demers
integrator, care surprinde semnificaia t finalitatea cosmosului, i
care. similar, oblig la regândirca poziiei noastre în univers.

Controlul naturii nu a fost pus, în tiina modern. în slujba u-|

nui scop. devenind scop în sine. fapt care a condus omul ctre picf-|

derea oricrui respect fa de natur. tiina contemporan. fcruJM
zal de noua cosmologie i de teoriile morfologice, se dislanca/fij

de tehnicismul îngust al tiinei clasice, care nu avea C3 obiectiv)

decât subjugarea naturii. Cercettorii de acum au atitudini tranan-l

te împotriva unei tehnici care a fost mereu prezentat drept lactofj

indispensabil în progresul umanitii

J. Elhil afirma: "Tehnica nu evolueaz' în funcie de scopuri propu- i

se, ci în funcie de posibiliti. Neavnd vreun scop. tehnica nu an»
mei un sens; a încerca sâ-i descoperi un sens ascuns înseamn s

CI. (bkkm, p. 268
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refuzi o analiz corecta a fenomenului. A încerca s-i atribui un

sens. înseamn s efectuezi o adevrat operaie mitologic"'

K'oriilc morfologice conduc spre reconsiderarea atitudinii omului

de tiin fa de realitate, punând în cri/ tehnotima (expresie a

mentalitii de consum) tiina este nevoit sâ renune la primatul

eamilii. recunoscând existena dimensiunii calitativ -semnificative

a lumii i evideniind raionalitatea unui cosmos lainic, in care rela-

ia dintre om i univers este esenial Recunoaterea aspectului ca-

litativ este evident in trecerea de la algebr la geometrie (spre

c\emplu. teoriile morfologice înlocuiesc calculul infinitezimal cu

discipline precum topologia) Se poate vorbi de o adevrat revan-

fa de tiina modernitii.

"Aceast revana e cea a geometnet i topologiei asupra aritmeticii

i algebrei, a calitauvului asupra canuialivului. pe scurt a înteligi-

bilitâni asupra calculului si productivitii. Termenul de «revan»

c totui o exagerare, pentru c nu putem vorbi de o lupt, nici m-
car de o competiie, dect nici despre victorie sau înfrângere Teori-

ile morfologice nu se ndicâ împotriva tchno-tiinei. pe care o las

s triasc mat departe in iluzia certitudinilor Ele nu rivali/caz cu

aceasta - cum ar putea oare'? - ci se situeaz pe un alt teren, mul-

unundu-se doar - dar acest «doar»' înseamn lotul - s readuc ti-

ina la vocaia ci fundamentala aceea de a ne Tace s înelegem re-

alitalca i nu numai s o prezicem în onec ca/, teoriile morfolo-

gice ne arat c tehnica nu reprezint destinul spiritului tiinific"-.

tiina actual este tot mai mult legal de valon, deschis ctre o

axiologie autentic. Tot mai muli savani sunt convini de foptul

c nu se mai poate face tiin adevrat fr contiin Este un

context favorabil pentru un dialog sincer i onest intre teologie i

tiin Depinde îns de ambele prp s se ridice Ia înlimea mo-

mentului, pentru o reala asumare t reciproc valorificare

1

Ibidem, p.282.
-'

Ihidm, p. 299. Cf Hon>' P. Stapp. Nafime. mauri* p mecanica cuantic.

ed Tehnica. Iv98,p. 262.
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Trebuie s în(elegcm c teona cuaiuic i icona relatmtpi aj
schimbai paradigma cultural, modul nostru de a privi realitate*
De acum. universul nu mai poale fi considerat o main care fu

tionea/â dup icgj precis determinate: natura nu-i un uria ara^
naj

T
în care noi suntem simple rotie. Dar. atunci, care este roii,

nostru într-un univers pe care uin[a ii descrie ca ncdeierminaL
Poate tiina s depeasc propriul su cadru restricii

. pentru cuJ
prinderea unui cosmos în care s-a regsit taina existentei? Se poaj
trece de la tiin Ia contiin? Trimite tiina la valon consacrat
la aspiraiile care au caracterizat omenirea dintotdeauna?

Suni întrebri tulburtoare, care îl oblig pe sai ani s apele/* Ia]
metafizic i la moral, de asemenea, care îl oblig la un ciori doi
traducere a propunerilor sale într-un limbaj accesibil teologului \n\
acelai timp, pentru ca rspunsul su s poat fi receptai de omul
de tiin, teologul trebuie s asume exigenele i pro\ocânlc ac-
tuale, înelegândc nu poate face abstracie de o tiin care nu mai
înseamn doar utilitarism, pragmatism i tehnologie.

Esic nevoie de un efort ni ambelor pri, in pnmul rând pentru!
depirea strii de autosuficienâ. Dar un efort necesar, de vreme)
ce de ci atam viitorul civ iii/apei noastre.

Paradigma taboric
Implicaii ale principiului antropic pentru abordarea

tiinific i teologic a sensului creaiei
1

D. Costache

Secolul al XX-Iea poate fi privi» drept revoluionar pentru multe
domenii i m multe privine. Incluii pentru teologie. i am în ve-
dere progresele notabile înregistrate de mai toate Bisericile, atât în

Textul are la baz o conferin pe care am susinut-o la Centrul de cercetri
antropologice "Francisc I. RaineT al Academiei Române ( 1 5 manie 21)00)
Am pstrat structura originara, daram amplificai areunicmek i am schimbat
vechiul Uliu, lipsii de graie.
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cunoaterea reciproc cât i in angajamentele privind diversele ten-

dine ale lumii contemporane. In planul teologiei ortodoxe, aceast

revoluie este strâns legat de direcia neopatnstic Fcrtili/atâ de

micarea ncopatrislic. teologia rsântean a început s recupereze

dimensiunea ci de instrument, de mediator intre mesajul lui Hnsios

i viaa Bisencii. pe de o parte, i reprezentarea curent a lumii,

mentaliti, pe de alta. Aa se facec majontatea gânditorilor anga-

iai în programul neopatnstic au alocat mult spaiu, pe lâng efortul

de recuperare a temeiurilor credinei (obturate. în secolele anteri-

oare, de teme i metode importate neentic din occident). încercrii

de traducere a spinlului credinei i \icii cclcsiale in categonile lu-

mii moderne.

Spre exemplu, la un ni\cl general. Vladimir Lossky i mitropo-

litul Ioannis Zi/ioulas au afirmat c esena teologic a concepiei

cretine despre lume i \ iat nu este cu mmicobstrucionat de no-

ua descriere, tiinific, a realitii (aa c nu-i deloc necesar efor-

tul angajrii unei polemici în privina acestei tfcscneri). pentru ca

printele Stniloac i Christos Yannaras s allrme. la nivel antro-

pologic i ulili/ând instrumentarul modem, câ termenii clasici, su-

flet i trup. trebuie înelei nu ca i când ar desemna dou entiti

eterogene alturate mai mult sau mai puin fortuit - ca in înelesul

dualist al raportului -. ci dou niveluri ale fiinei umane, natura i
persoana. Nu am ales la întâmplare aceste exemple, dup cum se

\ a v edea mai departe.

Atenionând asupra acestor aspecte, vreau s afirm câ demersul

meu este unu) apologetic, dar nu in sensul de aprare a unor preju-

deci; mai precis, c un efort de a evidenia, pe de o parte, disponi-

bilitatea antropocosmologici dezvoltate de teologia ortodox pen-

tru un dialog cu tiina de acum i. pe de alta, câteva elemente care

fac posibil, din ambele pri, acest dialog; de asemenea, de a pro-

pune credina Bisericii ca soluie pentru anumite cutri -- i nu ce-

le mai lipsite de importan, fund vorba de sensul realitii, umane

i cosmice - ale cmului contemporan.

De fapt. am ales s vorbesc despre principiul cosmologic antro-

pic tocmai pentru câ pare a semnul unei noi interpretri a realit-

ii, cu implicaii teologice chiar (spre deosebire de începuturile mo-
dernitii, pentru care "ipoteza divin" era exclus apriori), i, co-
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relath, pentru c pare un bun cadru pentru a rediscuta raportunIc|

îittre tiina i teologie

Prezentarea mea arc în vedere, concret, câteva obscr\a|n asupri

modificrilor aprute în mentalitatea european prin trecerea din-

spre modernism ctre postmodcmisiTL privind conceplin despre lo|

cui omului în univers, urmat de o succinta expunere ;i celor mai|

importante forme i direcii ale principiului antropic - prin care. în)

opinia mea. cosmologia se descoper ca icmci pentru o nou aniro-l

pologic -, pentru ca. în cele din urm. s încerc o reintcrprcLirc a

principalelor clemente din referatul biblic despre crea|ic. din per*|

specliva conjugal a spiritului patristic i a cosmologici antropice, i

Contiina european între modernitate i postmodemism]

Suntem în modernitate dar se pare c nu mai suntem modernitii
Aadar, suntem confruntai cu o problem dubl, care trebuie privi]

la Cu seriozitate, mai ales pentru implicaiile pe care Ie sesizam în|

viaa noastr de zi-cu-zr Ce anume distinge modernitatea de iim-[

purile trecute, t ce înseamn postmodemismuf în contextul lumii

moderne

Ceea ce cred câ definete cel mai bine modernitatea - i estc|

punctul de vedere al unui cretin oarecum specialr/at în cu~|

noalcrea teologic - c desprirea de supranaturalismul medieval
Timp de secole, omul european a gândit în categoriile dualiste

[

ale rupturii de nivel între natural i supranatural dând prioritate

factorului divin i ocolind orice explicaie natural prin apelul re*

ducionisl la fora nevzut a graiei Aceast concepie, de esen
magic, a devenit curând inapt pentru o descriere coerent a lumii!

(dup criteriile de obiectivitate ale unei tiine deja nscânde)*;

ajungând i Ia anumite impasuri filosofico-leologice Pe urmele!
s lanului Thomas d'Aquino - care întâmpina dificulti când cra|

vorba de a evidenia necesitatea prezenei permanente a Iui Dum-|
iKi&A în univers (practic, el afirma o intervenie sporadic, discon-j

tinuâ a divinului în creaie) -. gânditorii moderni, precum Dcscar-
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Ies i Lcibniz. au formulat o dilem din care teologia nu mai putea

iei decât renunând la ideca unilateralei determinri de sus a lumii

Dilema in cauz era aceasta on Dumnezeu intervine in lume.

ceea ce înseamn c unhersul creat de el nu e perfect l de aseme-

nea, nici Creatorul ort creaia e perfect i Dumnezeu nu are ce s
mai lacâ în univers. Alegând a doua soluie Iar s obsene ca

nici nu era o problem bine pus - teologia occidental a semnai

condamnarea la moarte a tradiionalului su supranaturaiism. res*

Irângându-i competena la cercetarea vieii sufletului i la evalu-

area moral a aciunilor umane, lsând uni\crsul i viaa în seama

cercetrii tiinifice

Wcnicr Hciscnberg descrie oarecum ironic procesul pnn care s-a

ajuns de la afirmaiile suprunaturalisie ale teologiei medievale Li

interpretarea naiumlisl-uintific a lumii daca oamenii de uin
au avut de la bun început o anumit atitudine fa de natur e pen-

tru c in dc/voliarca gândirii cretine din acea perioad Dumne-

zeu prea aruncai in cer. mâl de us i atât de departe de Pmânt

inct considerarea Pmântului independent de Dumnezeu cpta i

ca un sens". E vorba de "o Form specific cretini de impietate".

Iar similar in alte culiun. care a permis tiinei s considere natura

nu numai independent de Dumnezeu ci i de om"

Dei acest fapt a a\ui un evident aspect po/Jtiv. pentru c - desc-

tuat de cenzura unei icoloyii înrobite nejustificat fa de paradig-

ma antic a universului static i închis, ordonai in ierarhii tnnialc

tiina a început s descopere ade\ arata fa a realitii, a devenit

curând Ia Fel de evident faptul c majoritatea oamenilor de tiin
operau condiionai de anumite poziii ideologice, adevrate grile

reductioniste. de natur s limiteze foarte mult posibilitatea înele-

gerii lumii i a omului.

1

Cf Alexandre Kovre. De Iu lumea ineht*A Io untvertul m/intr llumamtas.

I99T pp. 212-214 vezi de usenwnea Karl R Popper Uttulcattftxtuliu, Irei.

1998. pp, 11VI15
: Cf Wemer Hctsenhcn, Paji pest*? grwuie. Culegere de dtscurtun j/

arrtcvle.ai Politici 1977. pp 108 i 110
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E vorba de faptul oi, i acest lucru rmâne valabil pana astzi*

s-a înlocuit modelul supranaturalei (care. insistând asupra inter*

veniei lui Dumnezeu, ignora evoluia naturala a universului) cu cel

naturalist (care. afirmând micarea lumii, ignora implicarea divi-

na). Dac nu e cazul s insist aici asupra implicaiilor de ordin spi-

ritual ale excluderii lui Dumnezeu din perspecti\a obinuita de cu*

noatere i de viaa a omului european, trebuie spus totui c urm-
rile procesului au devenit foarte repede evidente Aceast schimba-

re s-a repercutai - interesant pentru demersul meu - in separarea

tiinelor umane (soft sciences) de cele naturale {hard sciences). a

domeniilor uman i cosmic (res cogiians i res extensa). subiectiv

i obiectiv, o problem veche in cultura europeana dar expusa pu-

ternic abia acum, in condiiile- în care Dumne/cu a fost eliminat din i

vizorul tiinei Parc astfel c David Bohm arc dreptate cund spune

,

c ceea ce l-a ajutat pe Dcscartcs s depeasc celebrul su dua-

lism contiini-spaiu a fost faptul c între acestea ii aua. corela*

tor. pe Dumnezeu .

De aici, mai departe, modelul unei realiti tar sens. o cosmo-

logic ncfinalist. pentru care totul se produce detcrminist-cau/al i
tar vreo semnificaie a prezenei umane; de asemenea, o antropo-

logie naturalist, pentru care fenomenul uman este explicabil mai

mult printr-un joc al anselor i reacii chimice dect prin faeton

culturali sau spirituali (Icndinâ ce pare a se acuti/a aslâ/L cel puin

pentru o anumita parte a antropologilor') Un cosmos Iar coeren-

, decosmizat, i un om de/articulat, depersonalizat, de/umanUau

de unde - i mai departe - definiii ciudate i ridicol de unilaterale,

o art a chipului desfigurat, isteria violenei, aburul narcoticelor

Vladimir Lossky a surprins foarte bine aceste aspecte, implica-

iile mentale generate de reprezentarea modern a lumii:

"cosmografia copemicani din punct de vedere psihologic sau mai

curând din punct de vedere duhovnicesc, va corespunde unei stri

Cf IXivid Bohm, Pletutudinea lumii fi ordinea ei, Humanilas, 1995. p. 278.
J Cf Richard Leakey, Originea omului, Humanitas, 1995, p 35* Fenomenal

era semnalat, ca tendinti do Edmund Husscrt incâ din 1953 (cC Criza umani-

rafii europene ifilozofia. Paideia, 1997, pp+ 19-20)

M7

de împrtierc. unei anumite dcznxn religioase, unei slbin a ati-

tudinii sotcriologicc. ca la gnostici i in doctrinele oculte. Spiritul

nesios de tiin, spiniul nelinitit al Im Fau&L indreptndu-se

spre cosmos, va starma sferele cereti prea înguste pentru a se

avunla în spaiile nesfârite^ unde se \a pierde în cutarea unei cu-

noateri sintetice a universului, cunoaterea sa exterioara, mrgini

l la domeniul devenirii, nu u înelege cosmosul dect sub iniai-

arca dc/agregarii, care corespunde stm noastre de dup cdere"

Acest punct de vedere modem nu a disprut înc din minile mul-

lor suvan|i de scam contemporani, promovnd i mentalitatea afe-

rent acestui punct. Spre exemplu. Slcvcn Wcmbcrg observ c -

dei seductor gândul câ existena noastr nu c un simplu Ian| de

accidente ancorai in pnmclc trei minute ale universului i c noi

"am fi fost cumva cldii de la începur trim intr-un univers

"copleitor prin ostilitate" care. direct proporional cu progresul

cunoateni noastre, pare mereu mai lipsii de sens. Fr ca aceasta

s aduc i un confort contiinei noastre, "clonul de a înelege

universul este unul dintre foarte puinele lucruri care ndic viaa

omului deasupra condiiei sale de simplu participant Li o dnmt.

couferindu-i in schimb ceva din mreia unei tragedii**'.

Modernitatea s-a dorit spaiul obiectiv al unei cunoateri certe (de-

nuli/atc), unificate i complete, dar pare s fi euat în orgoliile ide-

ologiei moderniste {evident în forma pozitivismului i a scientis-

mului), lipsit de consisten adevrata, i pguboas - pe termen

lung - pentru mentalitatea i viaa lui homo europoeits. Practic, o
încercare construclivtst a zmislit un eon al reduciilor, diabolic.

în sens etimologic, deci al separrilor Eufemistic, Anton Dumitri

u

face observata c, dei constituit in jurul exigenei geometri/arii

(al idealului organizrii exclusiv dup criteriile - cartesiene - de

ordine i claritate), cultura european modern nu a reuit s îm-

brace aceasta form, sa o transpun in carnea unei civili/aii'*

Vludurar Lossky. Teologia mistica a Bisericii Rsritului. Ana&asia. p 1 33

Slcvcn Wcinberg Primele trei minute ale universului. Un pttnct de Mte*
modem asupra uriginu universului* ed Politic, 1 9ft4, p 168.

Cf Anlon Dunutriu, Culturi eleate ji culturi heracleitice. Cartea roma-

neasc, I987,p. 120.
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Secolul al XX-iea este timpul marilor rsturnri, al contestam ma-

joritii certitudinilor lumii moderne. E vorba desigur. în continu-

are, de lumea modern, aice i secular, a naturalismului, a "trans-

cendent aiul ui" (singura transcendent acceptat Dind a omului îi

sui: aadar, nu o metafizic real), a ideologiilor progresului, a pa-

radisului pmântesc, realizai demiurgic de cel resituat. curma. înj

centrul propriei sale lumi. omul Dar nu mai este vorba de idcolo-j

gia modernista

Noua minte a lui homo europocus nu mai cuget modernist, ci

postmodcrnisl O epoc "iconoclast", diabolica în sensul de mai|

sus. o epoc a drâmrii tuturor prejudecilor romantice ale încc-J

puurilor modernitii, a demolrii sistemelor, conlcstatara, anarhi-J

c. i. totui, paradoxal, dei pretins deconstrucli\ist - la nnciulj

formal, al ideii clasice de sistem, i la cel fundamental, al vcchil<

concepte -. un ev al construciilor luntrice, eonul simbuhe (în sens]

etimologic, deci al adunrilor, al coerenei, al noimclor). ba chiar,!

mai nou. al construciilor exterioare, dac ne gândim la marele cu-|

reni al globaliz,rii.

Aceste mutaii rai mai sunt îns întemeiate pe anumite pre-

sn in pi n filosofice, cum s-a întâmplat cu ideologia modenustâ. cil

impuse categoric de noua reprezentare a realitii, construit de ti-

ine, i mai ales de fizica
1

. De la primele semne ale noii paradigme,

apariia i dezvoltarea matematicilor nceuclidicnc, la elaborarea

modelelor teoretice ale unei lumi care nu mai semna cu cea de-

scris de modelul galileean-ncwtonian - c vorba de cele dou for-

me ale teoriei relativitii -, curând confirmate experimental, i pâ-

n la descoperirea unui nou nivel de realitate, microcosmic, prin te-

oria cuantic, toate acestea au contribuit la reconsiderarea multor

credine ale modernitii, privind omul, lumea i. de ce nu?, relaia

lor cu Dumnezeu.

Esenial mi se parc, în acest sens, contribuia interpretrii de la

Copenhaga a teoriei cuantice, mai precis aa-numita ontologie Hei-

senberg. potrivit creia actul de observaie, experiena cuantic, nu

are doar un caracter epistemologic - cum credea Nicls Bohr. înc

dependent de obinuinele fizicii clasice, precuanuce -, ci impoP

1

CI" W. Hdscnbcrg. p. 106.
r^-_ rti*«;

W

tante implicaii ontologice Mai precis, c \orba de faptul c obser-

vatorul nu doar influeneaz msurtorile (tcând ca rezultatele a-

cestora s fie re/afhv la om. ale omului, aproape ca in kantianism):

el actualizeaz selectiv anumite tendine sau posibiliti implicite

ale realitii cosmice, d form lumii in care triete'.

Ceea ce indic o nou atitudinea de rolul omului in univers.

fa de relaia intre contiin i realitate O tendin intcgrauvâ

Interesam - nu numai de dragul comparaiei, ci i pentru evidenie-

rea acelor dispombiluai despre care vorbeam la început - c. pen-

iru sfântul Maxim Mrturisitorul (secolul VII), evenimentul cu-

noaterii este act de reciprocitate, depind ideca separaiei dintre

subiectul activ i obiectul pasiv, proprie mentalitii augustinian-

canesienc: ~onec cugetare se realizeaz |ca sintez. înilnirc| intre

cele cugettoare i cele cugetate [xât\ voouvxajv «rai voouui-

vcovp. E vorba de mai mult decât de o experiena contemplativ -

e una cu implicaii ftinialc. lumea facându-se in funcie de acesta

experien Aceast perspectiv paradoxal c confirmat de experi-

ena microfizic. Jean-Pierre Lonchump afirm c "obiectul obscr-

v al i subiectul care îl obser\ sunt inseparabili A cunoate devine

un act de participare" .

Aceast nou imagine a realitii a permis înfiriparea, practic ime-

diat, unei mentaliti diferite de cea clasic, a crei prim concreti-

zare este apariia unui nou demers filosofic, i m gândesc la feno-

menologia husserlian Emile Brehier afirm c fenomenologia

propune o gândire implicit. în cadrul creia senzaia (observato-

rul, contiina) i obiectul exterior (realitatea observat) se condii-

oneaz reciproc, ca doi poli
4

, un pas intru regsirea situaiei centra-

' Cf W Heisenber, pp 112-113; de asemenea. Henrv P Slapp. Raiune

materie i mecanica cuantica, ed Tehnica. 1998. pp 279-282.

:

Capitole despre cunoaterea lui Dumnezeu i iconamia Fiului lui Dumnezeu.

II 2, PG 90, 1 1 2SC. Atirmaliax atla in buna continuitate a principiului gre-

cesc rxilriviic^iia"asemanâtonUcunoa?erjea5exnanulor'"icr Franc» E Pc-

lers. TermeniifiloTqfiei greceti. Humaniias. 1993. art homoua).
* Jcon-Pierre Loacbamp. Science ei croyanee. Desclee de Brouwer. 1 992, p.

156; cf. W. Heisenhejg, p. 124.
, Cf.fjmkBrch\et,\ lari teme alefifazojîei,Hwwuw. 1993, p. 137.
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Ic a omului (acesta fund "intenoruate pura* sau "subiecuviiata

transcendental"), dac nu pcnlm lumea data ("cxlcrioriiaica obi-

ectiva"), cel puin pentru lumea cunoaicrn
1 i ini *e pare c toc-,

mai accsl mod de gândire a permis, prin reciprocitate. Jlirmait

foarte curajoase ale unor oameni de tiina, cum e aceea a tui Ro
ger Penrose. care arat c exigena timpului nostru, de realizare a

unei reprezentri extinse i mai adecvate a realitii presupune în-

globarea minii umane în descrierea tiinific a turnir.

Pe acest fond s-a construi! - contrar tendinei posi moderniste a

descompunerii - un nou chip al omului, prin existenialism i pcr-l

sonalism: practic, este vorba de revelarea faptului ca omul nu e re-

ductibil la natur (câ nu mai pot fi descrise, nici contiina. nici[

viaa, în termeni de genul chemislrx\ pure chemi$try)< S-a deschis

astfel drumul trecerii de Ia o antropologie naturalist, a nonsensu-j

lui, la întrebarea despre rostul de a fi al omului.

Tot astfel, i corelativ, drumul reiterrii, de ctre Hcidegger. m
mai vechii probleme filosofice, ea prim întrebare a unei noi meia-|

fizici: "pentru ce mai degrab fiineaz ceva decât nimic " Adicâ|

al unei abordri teleologice a realitii. în ansamblu.

Trecând peste numeroasele ciudenii i teribilisme carc-i suni

inerente, despre care nu e cazul s mai vorbesc, i contrar sloganu*|

lui "dcconstructtvist" clamat pretutindeni cu fervoare. postmodcr-|

msmul. simultan produs i catalizator al unei noi paradigme cultu-

rale, pare un spaiu mult mai generos - fa de vechiul context, mo-

dernist - pentru discutarea a orice, pentru realizri a cror coereni

începuturile modernitii nu puteau decât s o vise/e. Un spaiu în|

care este posibil o nou abordare spiritual a realitii, matur, la*

r excesele supranaluralismului medieval (ceea ce presupune o de-

materializare a viziunii i a valorilor dar nu i o direcie cva/ionisl-j

angelic), apropiat de perspectiva religioas tradiional îns desi-|

gur colorat puternic de exigenele omului modera

Cf. Edmund HusserL Xîeditafii carteziene O introducere infenonietiolo^e^

Humanita, 1994. p. 33.

G£ Rogcr Penrose . Incertitudinile rafiunii {Umbrele mi/i/u). In cutarea
unei teorii tiinifice a contiinei, ed Tehnic, 1 999, p. 26,
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Ln spaiu în cure este posibil rediscutarea uneia din marile

probleme (i unilateral tranat) ale modernitii, relaia între urna*

ratate i cosmos. între contiin i realitate

Principiul cosmologic antropic. Câteva repere

Noua paradigm a realitii, cutând sa integreze domeniile uinan

i cosmic, parc a-i da o msur important - i echilibrat, chiar

tradiional - în principiul cosmologic antropic Pentru Jcan-Mi-

chcl Malduntc, principiul antropic s-a nscut din dorina cercetto-

rilor de a avansa în cunoaterea universului inând seam de un

maximum de fapte, inclusiv (i prioritar) de faptul câ omul exist
1

.

E un demers în mare msur similar celui al cosmologiei antice.

Fr a fi un entuziast (practic, acceptând i cu oarecare greuta-

te, numai ceea ce se numete forma "slaba * a principiului), Roger

Pcnrose a surprins foarte bine tipurile de întrebri crora caut sa

rspund principiul antropic;

"Ct de important este existena contiinei in ansamblul univer-

sului? Ar putea exista un univers care s nu fie populat de fiine

contiente? Oare legile fizicii sunt astfel proiectate înct sa permit

existena unei viei contiente? Oare poziia noasiri particular în

univers, in spaiu sau în timp. arc ceva deosebit'7
"".

Aceste întrebri pornesc de Ia alte premise decât cele ale mcnlali-

ljilor pe care - referindu-m la ideca de neputin a contiinei în

faa lumii i. respectiv, la ideea de substituire a realitii cu lumea

cunoaterii - le numesc de obicei resemnata i orgolioasa' De
asemenea, aceste întrebri erau imposibile sau mcar ridicole în

paradigma veche, copcrnican-galileeanâ. a universului rece i lipsit

Jcan-Michcl Maldamc. Le Chnst et le cosmos. Incklence de la cosmologie

moderne sur ta theoiogie. Deselde. 1993, pp. 94 i 98-100,

Roger Petuose» Mintea noastrâ... cea de toate zilele. Despre gândire, fizic

w calculatoare, ed Tehnic. I9*J6, p, 467

Vezi. spreexaupH cartea mea. Perspectiva teantropocosmicâ. O viziune

teologic asupraproblemelor lumii nujderne, partea întâi, cap. 1 (Ln curs de

panittaed XXI: Fonul dogmatic, 2001 >
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de semnificaie. Progresul reali/al de tiin în cunoaterea lumii, a

structurii de acum a universului i a vieii în cunoaterea condii-

ilor iniiale chiar, a schimbat îns radical concepia modern despre

realitate, permiând gânduri de neînchipuit peniru o mentalitate po-

zitivist Permiând, de fapt. o înelegere a realitii, adic pasul de

la demersul eutaxiologic (cauzalitate, determinism, ordine) la cel

teleologic (interpretare, semnificaie, finalitate)

O dal descoperit universul infinit, la începuturile modernitii, c-4

mul european s-a vzut dintr-o data privai de ccntralitaie într-un

cosmos nesemnificativ, funcionând la întâmplare, de unde rstur-J

narea certitudinilor i a scrii sale de valori. Asl/i. perspectiva ti-
J

mific a universului aflat în micare, angajat înlr-o expansiune ca- 1

re durea/ de peste 1 5 miliarde de ani - de la cxplo/ia iniial pân

!

la creierul uman -, permite întrevederea unei istoni a lumii i a
j

vieii, o reprezentare oarecum similar celei tradiionale, dar nu

formal, ci sub aspectul semnificaiei.

Universul tiinei modeme, infinit i omogen, nu prea s per- 1

mit sperana allrii vreunei semnificaii a lumii i a vieii, fcând

imposibil orice interpretare teleologic. Universul nu pulea fi de-

cât cercetat î descris, prin legi din ce în ce mai precise, pentru care

existena uman era un factor neglijabil i complet aleatoriu Nimic

din structura universului nu prea s aib de-a face cu existena

noastr. O dat îns cu noua pcrccpye - a universului angajat in

micarea de expansiune i complexificare -. devenea din ce în ce 1

mai evident o istorie i o sum de constante fizice. înir-un tel sau 1

altul corelate faptului c omul exist.

Acestea sunt motive puternice pentru muli cosmologi contem-|

porani de a accepta s vorbeasc despre un sens al istorici univer-

sului, sens care nu trece pe lâng om, fiind organic legat de prezen*'

a acestuia. Hubert Reeves consider c lista "coincidenelor mira-J

culoasc"' care au favorizat existena noastr este prea lung pentru

a fi doar expresia «unei întâmplri
1

. Prof Constantin Blceanu-;

Stolnici arat c Reeves afirm posibilitatea ca universul primelor

1

Cf. Hubert Reeves. RMure în azur. Evoluia cosmic, Hunianilas. 1993. p.

170
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clipe sâ fi avut mai mult de trei dimensiuni spaiale, dar c au fost

selectate cele trei cunoscute "pentru a satisface principiul antro-

pic": lot principiul antropic explic, spune dânsul, iimdirccpenali-

tatea timpului cosmologic i biologic

Din momentul în care existena uinanâ nu a mai fosl considera-

t un fenomen pur i simplu neateptal. întâmpltor. Iar legtur

cu evoluia universului, a fosl posibil evidenierea a cel puin do-

u aspecte ale evoluiei. Primul se refer la faptul c nu doar omul

e condiionat de istoria cosmic, universul însui fiind condiionai.

dac nu t/e (forma "lare" a principiului), cel puin spre (forma sla-

b ') om. Al doilea se refer la concluzia necesar c un asemenea

"comportament" nu poate fi explicat doar prin ideea de soluii in-

explicabile (un râspuas agnostic, exprimând o anumit atitudine fi-

losofic pe care Culianu o numete "nihilism antimciafizic"), soli-

citând prezena unui proiect al lumii, de la începutul acestei istorii.

Cele dou aspecte sunt evideniate, spre exemplu, de grupul de

cercettori din cadrul Universitii Ncuchâtel. care. în volumul

Science elJoi foni sysieme, afirm c, de vreme ce schimbarea con-

stantelor iniiale pune sub semnul întrebrii existena noastr, de-

vine limpede c anumite caracteristici cosmologice se conslituie in

condiia prealabil a existenei observatorilor. în aceast expresie

("slab"), pnncipiul antropic e admis, de altfel, de majoritatea oa-

menilor de tiin. Simullan, unii cercettori merg mai departe,

coasidernd c proprietile materiei neînsufleite sunt exact cele

care favorizeaz viaa, c torul se petrece în univers ca i când e

vorba de o "conspiraie" in favoarea vieii, c viaa însi pare che-

mat s ajung la nivelul uman, astfel încât era imposibil ca uni-

versul s nu genereze viaa i implicit observatorii (o expresie "ta-

re"). Este vorba de o interpretare cau/al-teleologic a realitii, po-

trivii creia evoluia universului s-ar deslaura în parametrii unui

1

Cf. Constantin Bâlâoeanu-Stolnici, Cunoaterei jrnnfd. ed Fundaiei

Andrei ogunr"', 1 997, p. 2 18.
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proiect deja prezent Ia originea cosmosului, reclamând existena

Dumnezeu'.

Concluzia ultim a grupului amintit nu mai e astzi, aa cum
ar atepta mult lume, doar o prezen exotic inir-un desen al sa-

vanilor alei Surprinztor pentru demersurile tiinei clasice, inter-,

pretrile de ordin teologic ale rezultatelor tiinei sunt din ce in ce
mai frecvente. Simptom al unei noi mentaliti, al unei alte culturi

- în msura în care se dovedete a fi încercarea de a-I remiroJucc

pe om în centrul universului i al tiinei, a reumaru/ni i a irj

teriorizrii tiinei despre univers, a reintegrrii domeniilor uman i
cosmic

. principiul antropic se propune ca instrument pentru abora
darea mai nuanat .3 realitii antropocosmiec. fcând Ioc inteniei
i prezenei divine.

Revenind asupra celor dou aspecte amintite. în privina celui din-

tâi exist formulri de-a dreptul provocatoare pentru o contiin c-J

binuit s gândeasc pozitivist. Spre exemplu. John Whcelcr. vor*

btnd de o "bucl recuriv" între om i univers, afirm c "obscM
Valorii sunt necesari pentru aducerea universului întru fiina". Alt-
fel spus, "nu doar omul c adoptat universului cî i universul c adap-

tai omului"". Ceea ce implic nu doar o corelare intre faptul c cA
xistâm i forma universului, ci i înelegerea prezenei umane cai

factor restrictiv/selectiv pentru forma universului.

In ce privete al doilea aspect, încrcat sau nu de teologie, este

vorba de necesitatea acceptrii unui proiect al lumii R. Fcynman -

1

întemeindu-sc pe un postulat al teoriei cuantice, mai precis pe in-

terpretarea Many-Worlds a acesteia - afirm c un ansamblu de al-

te diferite universuri este necesar existenei universului nostru E-
xist o întreag clas de adevrate alte lumi. dintre care numai a
noastr este selectat printr-un "principiu optimizator", care perrai-j

te ca noi s trim aici i acum; altfel spus, un proiect care cere ca

Cf. P. Uablerct C. Kar&kaah feds.X Scioice eifoifoia syxteme, L'ne oppro-
che Iwrmenetitique. Utuversilâ de Neuchâtel, Labor et Fidcs. Geneve 1992,

pp.49-51.
* Ci". John D Baimw & Frank J. Tîpler, The anthrvpic cosmologica/ principie,

Clarendon Press (Oxford) i Oxford Univcraity Press(New York), 1986, pp.
vii i 20
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mulime de "alte lumi" s existe numai pentru a se realiza condii-

ile fiinrii noastre Afirmaia, mai puin exuberant, a fost reluat

ne F Hoylc în forma, exist un singur univers programat cu scopul

benerni i susinerii fantelor capabile de observaie.

Expresii ale principiului "lare". alîrmapilc de mai sus se înte-

meiaz pe lungul i straniul ir al coincidenelor între valorile nu-

merice particulare ale constantelor fizice. Iar de care viaa de on-

Icc Ici ar fi exclus. în aceast interpretare, principiul antropic e de

tip teleologic sau chiar religios'

Dac majoritatea cosmologilor au înc o anumit jen în a vor-

bi despre Dumnezeu, acest fapt nu exclude importana afirmaiilor

I

fcute. O traducere curajoas a aseriunilor principiului antropic in

cheie teologicd J. P Lonchamp El afirm c totul se petrece în

univers ca i când anumite condiii foarte speciale au fost alese de

câtre un agent care nu se identific cu universul "Regsim aici -

spune ci - ideea unui Dumnezeu inteligent. în stare s fac alegeri-

le necesare pentru a-i permite omului s vad lumina zilei

Implicaiile filosofico-teologice ale acestor formulri - dei

susintorii principiului insist c aseriunile acestuia sunt înteme-

iate tiinific - deschid posibilitatea întrevederii unui destin al uni-

versului în care omul i lumea valorilor morale ocup un loc privi-

legiat, chiar esenial. Aceste implicaii sunt mai evidente în expre-

sia finalist a principiului, elaborat de Barrovv i Tipler. potnvît

creia, dac spiritul uman. contiina, trebuia s vin la fiin (in

virtutea pnncipiului tare), trebuie s i supravieuiasc la nesfârit.

indiferent de forma ultim a universului".

O afirmaie tip FAP (frintit Anthroptc Pnnaple. expresia finalist

a principiului» aprea deja la Jacqucs Mcrleau-Ponty. care spunea

c. indiferent de destinul umanitii, c de neconceput stingerea spi-

ritului, a contiinei (cf Cosmologia secolului XX. Sfuiliu episte-

mologic .jl istoric ai teoriilor cosmologice contemporane, ed li-

1 Cf Barrovv& Tipler. pp 20-21-

J P. Lonchamp, p. 177-178: ci. P. BuhlerclC. Karalmsh, pp. 51-52

' Barrovv & Tipler, a 23 (pe larg, vezi cap. 10: ~Thc tuture of ihe Uruvenw".

pp. 658-677). Afirmaia e preluat explicit de la Tdlhard de Chunlinpp. 201-

202X
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înificâ i enciclopedica. 1978. p. 433). De asemenea, observaie

transpusa* cosmologic. îns dubitativ, la Paul Da\ ies: "lumea minii

poate s nu se termine niciodat, chiar daci cea fizic ajunge la o
încetare brusc o dat cu sfrâmarea finali"(( lamele trei numite.

Ipoteze pmind soarta finala a universului, Humanilas. I'/M. p
148); similar. Penrosc afirm - în manier plutonic - faptul c si-

;

nclc. contiina arc o capacitate de conservare de lipul forme-,

\oi~/patterns. fr corespondent in lumea particulelor materiale icf.
|

Incertitudinile raiunii, pp. 33-34).

FAP solicit, pentru a fi consistent, un numr bine determinat de
|

proprieti, la nivelul macrounivcrsului i ia cel al lumii cuantice.
|

proprieti evidente ale realitii, care pol fi supuse experimentelor
|

i care. in acesl fel. crediteaz tiinific posiulatele sale. Fiind o a-J

firmaie de ordinul fi/icii - ncavând aadar un explicit coninut
|

moral -, FAP este îns organic legat de valorile morale, pentru ca.

afirmând nemurirea fiinei inteligente (purttoare a valorilor mora*
Ic) i de vreme ce valorile morale sunt imposibile într-mi cosmos

|

ncbiolic i lipsit de contiin, apare ca o condiie prealabil pentru
j

continuitatea nesfâril a valorilor morale. Din aceasl perspectiva,
|

FAP implic parc-sc un univers destinai îmbuntim, "niclioris-
|

tic , un univers al nemuririi, al vieii venice.

Ceea ce înseamn c discuia despre începui i istoria unncrsu- 1

Im trebuie s permit - o dal cu aceea despre originea (de ce?) i]
sensul (pentru ce?) universului - discuia despre sensul vieii fiec-

!

ruia din noi (problem dispruta din vi/orul gândim moderne o da-
|

t cu introducerea judecilor de tip cantitativ -natural) Fapt care I

implic- desigur, revizuirea multor prejudeci contemporane, cum
sunt ideologia materialist i scculansmul. im întreb cum or tra-l

duce Madonna, în perspectiv cuantic-antropicâ. celebrele sale ver-
|

suri Im a material g/r/ in a material worid.

,

.

Rezultat concret al încercrii de integrare - în perspectiva unificat
|

a imei noi cosmologii - a fi/icii relativiste i cuantice (a domeni-
]

ilor macrocosmic i microcosmic. separate In iiina clasic), mai
precis, de transpunere Io nivel macro a aseriunilor ontologici cuan- I

lice lip Heisenbcrg, perspectiva oferit de principiul antropic este
;
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iranslogicâ. depind umlaieralitile modernismului (sau Dumne-
zeu, sau evoluia: sau omul. sau universul; sau contiina, sau infi-

nitul) printr-o logica a terului mclus (în care toate cele de mai sus
pot sla împreun, i bine), permiând de asemenea discutarea unei

realiti ncomogene dar în drum spre unificare.

Faptul este exprimai, chiar dac fr apel Ia principiul antropic, de
printele dr. t. Buchiu: "nimic din ceea ce a fosi creai de Dumne-
zeu nu rmâne în afara «lanului» raionalitii care leag fpturile
intre ele. [_..| Toate exisi. triesc i se mic spre altele, prinlr-o

integrare progresiv Ceea ce rmâne fundamenta! pentru existen
esic loialitatea integrat a lucrurilor pnntr-o coresponden energe-
tic interioar,

Ceea ce permite teologiei ortodoxe contemporane asemenea afir-

maii este mai puin deschiderea sa (totui, real) câire tiina de a-
cum. cat faptul c motenete articulaiile i spiritul cugetrii pa-
tristice Spre exemplu, sfântul Maxim Mrturisitorul afirm para-
doxal c raiunea de a fi a creaiei, logosul unic (eic Xqoc,). se
manifest sub forma a multe raiuni {xoXXol Xâyoi). concrelizaie
in fiinele particulare, i c, invers, diversele raiuni sunt reduc-
nbilc Ia unicul logos. Aceasta nu înseamn ins c unicul logos
dispare prin multiplicare t nici c particularele dispar în referirea

ctre centrul lor. Diversitatea morfologic a lumii fenomenale nu
este un "ru fiinial" (i cu atât mai pu(in unul moral), de \reme ce.

corespunzând unei diversiti a gândurilor Logosului divin, multe-
le raiuni sunt rcducubilc la unica raiune de a fi a creaiei Diver-
sitatea real a raiunilor, ca modele ale fiinelor, asigur particula-

ritile (refuzând orice exces al holismului oricnial). iar unitatea re-

al a raiunilor în logosul unic asigur coerena fiinelor în întreg
(refuzând orice exces al paradigmei meristice. ol atomismului oc-
cidental). E vorba de un substrat informatic al fiinelor particulare

i al universului, care explic situaia paradoxal a cosmosului uni-
tar în muluphciuite i divers in unitate, substrat accesibil minii
contemplative, care poate reconstrui - in msura în care particip
Ia Hristos. Logosul Creator i Mântuitor- un model complet al re-

Irtlrupare si unitate. Restaurarea cosmosului in lisus Hristos. Libra, 1 997. p
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aliluii (privind structura sau/utreni-ul i sensul Ginârii um\ersu-|

lui)
1

J

O viziune rsritean asupra sensului creaiei

Pcnlru perspectr a ?sârfteân3 a credinei, problema nu este n;cu^

perarea unei metnoni (cum se poale sesiza în efortul pnnnicini PU

erre Tcilhard de Chardi * i al ailor teologi apuseni), ci a spirilulij

cclesial. al Sfinilor Prini i trebuie spus c, spre deosebire

cretinismul occidental, cel rsritean - în pofida sechelelor sal

bizantine, a amintirii unei societi sacrali/ale. sfârind în anchili

za hieratic - nu a profer, a niciodal un supranaturalism care s afl

jungâ a sufoca libertatea, iniiativa i cercetarea Semnificativ es

faptul ca exact acest spirit a permis rsritului ca. în condiiile

descoperirii valorilor antice (resurgena neoplatonismului). tcm<

iunie sale cretine s rmân neclintite. în \Tcmc ce cretinism»

occidental, importând aceast nou cunoatere a celor vechi ("i

naterea"), nu a a\ui resorturi potrivite pentru a rc/ista

înainte de a încerca discutarea propriu-zis a temei, a \rca

mai remarc faptul c elasticitatea spiritului patristic, regsit in «

colul al XX-Ica. a ajutat enorm teologia Bisericii rsritene M reJ

fer Ia faptul c, (ar a poza în ocrotitoarea tiinelor, ortodoxia a roj

uit s depeasc elegant orice castts belii cu noua paradigm t

inific a lumii* într-o manier similar celei pe care o propi

Einsteinînanii "30,

Vorbind de conflictul modern - în eseul "tiin i religie'

marele fizician i gânditor afirma c între cauzele acestuia un Ii

de frunte ocupa depirea competenelor: atât tiina, cât i tcolofl

gia, au vrut mai mult decât li se cuvenea, cea dintâi legitimitate

interpretrilor sale reducioniste. iar cea de a doua dreptul de a de|

scrie realitatea Or. tiina trebuie s se limiteze la a cerceta, la

descrie lumea, la explicaii, uzând de instrumentarul sau teoretic fi

.*•!

1 Cf sfanul Maxim M&rtumitorah Ambigua, 7d i 7e (dupfl împrirea openh

liîdcp^nteteSli^Uooe.m/^B80XWÎ91.1077C-1080B$i UttlCdease-

menea, MystaRogia. 2, PG 9 1, 669BC.
: Alhen Einstein. Cum vdtl eu lumea. O antolo^e. Humanitas, 1 992. p. 273. 4

(-W

ichnologic* lsând teologiei dreptul de a interpreta modelele pro*

puse (este adevrat c i acum se remarc o atitudine de refuz a

unor oameni de tiin fa de interpretarea teologic, atitudine du-

blata de încercarea de a confisca interpretarea, chiar cu preul ac-

ceptrii diverselor metafizici, europene i orientale).

Soluia gânditorilor ncopatristici consta în înelegerea faptului

c adevratele raporturi nu sunt acelea de ciocnire între dou ideo-

logii tiina nu e totuna cu naturalismul pozitivist sau cu scien-

tismul, dup cum nici teologia nu se confunda cu poziiile intran-

sigente ale supranaturolismului dualist medieval, înelese astfel ra-

porturile, nu se mai poate vorbi de o contradicie între fofos i evo-

luie, între creaie i devenire.

Arc dreptate Lossky sâ observe d neavand preferine filosofice,

teologia ortodox nu s-a blocat niciodat într-un context pstran-

du-i specificul duhovnicesc i transcendena faa de orice in|elep-

ciunc trectoare Nu o imagme a lumii are ea de aprat, ci interpre-

tarea teologica a realitii De aceea, teologia cretin "se unpac
foarte bine cu orice teorie tiinific despre univers, cu condiia ca

aceasta den urm s nu-i depeasc limitele i s încerce s nege

cu obrznicie ceea ce este în afara câmpului su vizual
1
*'

.

Or. principiul antropic propune o imagine a lumii surprinztor de

familiar teologici Bisericii rsritene Istona universului, aa cum

c condiionat de existena uman, c o istoric deschis, o devenire

intru cwn. nu doar micare; o istoric transparent spre viitor i -

Irebuie tradus mai curajos limbajul precaut al cosmologilor - spre

Dumnezeu, un drum de la "cer i pmânt" la "cer nou i pmânt
nou" (observaia este a printelui prof Dumitru Popescu). Dup A.

Kasller. dac organul reveleaz la nivel biologic ftmeia» se impune

întrebarea despre funcia evoluiei la nivelul universului (o extensie

cosmologic a ideii lamarkicnc despre selecie)' Antropologia i
cosmologia se expliciteaz reciproc.

* VUidimir Losskv pp. 132-134.
:
Alfred Kastler, Aceast stranie materie. Cu colaborarea lui Philippe Nerao,

eii Politic, I9ipp. 147-151 i 229-230
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Dac fiinarea omeneasca nu c doar a fi sau a nu fi. problema nu
este. pentru noua reprezeniare a realitii, numai fiina, ci i sensul

to azi eîvai i\ uii cîvai, afi venic sau a nufi deloc, cum spunea
la vremea 5a sfântul Maxim Mrturisitorul

1 O întrebare care pri-

vete nu numai destinul umanitii ci sensul înlregu crca|ii

Oncura. aceasta noua cosmologic aduce în discuie tot ce a drâ-
mat cosmografia modem clasic - posibilitatea sesizrii unui sens
al fiinei, al devenirii cosmice i umane.

Universul nu s-a nscut dinlr-o dat. cum afirm creaiomlii
occidentali, dar aceasta nu înseamn c. parcurgând un drum de
miliarde de ani, istoria sa e lipsit de noim Teologia ortodox tra-

diional descifreaz misterul evoluiei universului pnn utilizarea

unui principiu al sinergici. potrivii cruia nimic nu se petrece la ni-

velul acestei istorii decât pnn convergena dinamic a energiilor

dumnezeieti necreatc i a energiilor cosmice create, in virtutea

faptului c raiunea de a fi a creaiei, a universului, a fost preelabo-;
rat de Logosul divin.

In gândirea sfântului Maxim, universul i orice parte a lui au \6-
Yoc, enxrecoc, Itc*) eîvai), o raiune de a fi. care constituie definiia
i sensul fiinei, care o determin s fie ceea ce e i care face posi-
bil contemplarea fiinei. Elaborat prctemporal. raiunea de a fi

este modelul/ paradigma fiinei, dar nu însi fiina, dei nu este se-
parat de aceasta. De fapt raiunea de a fi este o intenie divm (in

forma creia opereaz Dumne/cu) care se concretizeaz inir-un

model dinamic, activ temporal, o structur informatic pe care se
constituie sau din care provine fiina, care determin posibilitile
de fiinare i care descrie sensul micrii acesteia. Raiunea de a fi

este, la propriu, o sum de posibiliti privind structura, fiinarea i
sensul, starea de potenialitate sau posibilitate (fiuvouicj. Fiina
poaiefi tot ceea ce este înscris in X670C, «puoetoc,. posibilitile sale

concreuzându-se prin xpoiroc, twcupqEcoc, (modul fiinrii) sau iri-

vnen <t>uoikti (micarea fizic). Devenirea tropicâ sau micarea
fimialâ duce la actualizarea sau deplina realizare a fiinei (evep-

' Cf sintul Maxim, Capitale despre dragoste. Di, 27, PG 90. I025A.
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yEio). la starea i forma sa perfect, proces realizai pnn înelepciu-

nea Logosului organizator
1

Trebuie reliefate aici dou aspecte. Primul este c aceast devenire
nu-i operat nici numai de sus" i mei numai "de jos" Fa de su-

pranaturalismul occidcntaL sfanul Maxim vorbete de o real po-
sibilitate a fiinei de a se mica, de a deveni (chiar morfologic), in

virtutea unei structuri i aspiraii fimiale. Fa de naturalismul oc-

cidental, el afirm c miearea fizic nu este niciodat autonom,
ci întemeiat mereu pe aciunea divin susintoare, fr de care

nimic din ce e nu poate fi
:

Al doilea aspect c c drumul tropic

spre forma ultim - a fiinei particulare i a universului - presupu-
ne anumite schimbri morfologice. lrgire/dezagregare tdiactoXri)

i îngustare/compunere (cvotoâiî). indiferent ce înseamn acestea

(sfântul nu insist) Tema poate fi exploatat pentru depirea con-
fliciului intre creaionism i evoluionism. în sensul c realitaiea

schimbrilor morfologice nu exclude ci presupune o raiune care s
dietc/c acest comportament.

Din perspectiva conjugat a concepiei patristice i a principiului

antropic, referatul biblic al creaiei (Facerea, 1 i 2) se descoper
cu o claritate uimitoare pentru contiina omului contemporaa Pre-
mis pentru toate cele vzute i nevzute este faptul c sunt create

de Dumnezeu, aa încât nimic nu se poate contempla fr dimensi-
unea teologic Nimic nu se petrece altfel decât prin sinergia Du-
hului lui Dumnezeu cu "apele" naturii cosmice: numai 'aa creaia
strbate drumul, revelat integral în pnma (textual, unica) "zT/ctap
a lumii, ctre "ziua" a opta, a formei ultime, drumul de la posibili-

tate (întuneric) la realitate sau actualitate (lumin). Dar aceasta în-

seamn i c starea de acum a lumii nu e decât un aspect al vieii

universului, a crui lam e înc ascuns - parafrazându-l pe sfântul

Pavel -. cu Hristos. în Dumnezeu.
Transpunând în plan uman. e vorba de o antropogenez dinami-

c, evolutiv, ale crei etape i repere sunt date ca proiect divin

Cf slnini Maxim. Ambigua. 7e, PG 91,1081 AB. vezi i Rspunsuri câtre
Talasie, 2, PG 9!>. 772AB.
Textual, persistând i nucsndu-se loate participa la Dumnezeu (cf Amhi-

gua,7d.PG9\ lOKOB).



152

prdcmporal, ca raionalitate oh sens ("s-I facem pe om conic

imaginii noastre, spre asemnare*'), vizând mai mult dccai su

de acum - transfigurarea, metabolismul duhovnicesc. i trebi

spus poale spre ncmul|umirca multora, c textul biblic nu vorbe

vreodat cu adevrat despre ceea ce noi numim incepuiui fizic

speciei umane
Din acest unghi, ce semnificaie are teza druiriian despre de-

venirea omului prin selecie naturala (cred. de altfel, ca numai

acest reducionism e reproabiK teologic vorbind, pentru ca rmâne
captiv dihotomici occidentale natural-supranatural)'* Dac cvist,

un proiect, o sum de posibiliti, micarea speciei umane i a fie-

crui om în parte selectea/ din aceste posibiliti exact pe acelea

care servesc dinuirii la un moment dat, ca în ontologia heisenbera

gian. unde seleciile se refer la activarea de ctre om a virtualilfif

ilor cuantice care dau natura i forma antropic a universului, ca
ce înseamn, lotui, mult mai mult (i cred c un antropolog al oral

cuantice arc mai multe anse de a înelege corect situaia decât

unul din vremea fi/icii clasice, care motenete dihotomia Lanesia-

n minte-rcalitatc I

Strict, referatul biblic al antropogenc/ci se construiete pe doua

imagini fundamentale; proiectul chip-asemnare i metafora pa*

nini-suflarc de via în prima versiune (Facerea, 1. 26-27). hotâ-(

rrea divina, de fapt momentul revelrii proiectului elaborat prc-|

temporal, se soldeaz complet ciudat - pentru ateptrile sptritua*|

liste - cu biologia: omul c mascul i femel. A doua versiune (Fa4
cerea % 2 % 7) pornete chiar din punctul acestei "de/amyirT omul|

e plmdit din pmânt - imagine puternic, indicând simultan ope*|

ra lui Dumnezeu i situaia pmânteasc, somatic, biologica a o-

mului -, aa cum toate au fost aduse la fiina, prin activarea divin 1

a energiilor pmântului i apelor (Facerea, l
f
11-12, 20-21 i 24).

|

Pmântesc, muritor, supus instinctelor, natural (nu e vorba de ac+|

cepia occidental, evident i la Darwin» de natura /n/ra, fiin lip-|

sita de har, ci de situaia descris ca mascul i femel), omul e che*|

1 Roger ('curase e mai rezervat spunând câ fizicienii sunt mat elastici dect
biologii, care rmân insensibili la marile mumii din câmpul fizicii (cf Inceri*

tiidimle raiunii, p, 76).

l.\1

ul inlr-un moment ales de Creator. Ia asemnarea cu modul de a

al Arhetipului divin, la starea paradisiac. la o vieuire duhovru-

Krasc. cereasc

Fa de imaginea dualist platonist-vulgarâ a inseriei sufletului

intr-un orgatusm biologic fabricat din pâmnL imagine care a p*
truns puternic in mintea multora tpc lcrcnul dificultii de ineopci-

ere a spiritului cu materia, problem depit de tradiia ortodox),

am redai a doua versiune - concentrat pe "suflarea de via" in*

ir-o cheie "aristotelic" (Anstotet numete sufletul nu substan(& ci

"cnielchie a trupului'*, forma ultima de via: desvârita), mai a-

propiat de sensul ebraic aJ textului Ceea cem îndeamn s pro-

cedez aa c faptul ci dac se poate vorbi de o coeren intern a

Bibliei in sine i a Biblici cu Tradiia ccicsial. nu se poale evila

recunoaterea demersului duhovnicesc al spiritualitâ|u filocalicc ca

o adexrat 'chete" interpretativa Mai exact, pentru c tradiia fi-

localicâ vorbete tocmai de posibilitatea transfigurrii omului, a

mutrii sale din \ ieuirea "pmânteasc" spre cea "cereasc", lex-

lul biblic nu poate fi îneles nur-o all lumin dect aceasta

\(c presupune aceast nou slarc? E actualizarea chipului, a imagi-

nii divine (dat ca proiect de mai înainte de lume), situarea la un

nivel supranatural de fiinare - iari, nu în sensul occidental, de

uipcradttiv arc a naturii umane cu haina (sau. dup expresia teolo-

giei romano-catolicc, frâul! graiei -. realizarea unei transcendene

la persoanei umane fa de propria natur. Atfant în privina naturii

Isale. deci pmânt i instinctivitatc» omul e Dumnezeu în privina

noului sau mod personal de via, deci contiin, libertate i iubi-

te Semnele acestui nou mod fiinial. în egal msur libertate (ma-
nier divin de via) i comuniune (participare Ia viaa divin),

ftunr ( I ) în plan teologic, suflarea de i iat a Duhului dumnezeiesc:

[2) în plan antroposocial. numele noi pe care le poart cei doi. /j i
Ja nu mascul i femel (Facerea. 2, 23); (3) în plan existenial,

erau got i mi se ruinau", ceea ce trebuie îneles c se cutau cu o
privire transfigurat, nepâtima (Faccrea

x
2. 25),
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In aceste condiii, cderea, pcatul înseamn eecul pcrsoai

întoarcerea ia starea pre-paradisiac. de mascuJ i femel, ia

stinclivitatc. la vieuirea pmânteasc, muritoare
1

De acum. chi|

omului nemuritor, imaginea a ceea ce trebuia s fie. nu avea s
mai poat vedea (Panayotis Ncllas face obsenaia c. de fapt. U
cunoaterea empiric asupra omului se refer doar ia ceea ce nu esJ
te omul!") pân la muntele transfigurrii Domnului, pân Li Tabor
(Matei, 17, 2-8), când "hainele de piele" au fost transformate ij
"haina de lumin" a strii paradisiace

Vorbeam mpra de faptul c. din panelul ortodoxiei antropoeeneJ
nu este un eveniment, ci o succesiune de evenimente, aa*
evoluie. Dei am atins deja acest aspect, vreau s repet c nu v;

nicieri in referatul biblic vreo afirma|ic explicit despre începui

istoric al speciei umane Problema teologic nu e nici a începutul*

i nici a clapelor devenirii noastre sub aspect fizic, mai mult do]

competena tiinei, ci originea, cauza pentru care se petrec luate
|

De asemenea, nu doar originea i etapele maturi/âni duhov mceli
(în cazul crora funcioneaz un set de selecii numite tradiie) a
omului, ci i finalitalea devenirii umane. îndumnczcirea. reali/arca
modului divin de via, numii de Scriptur "viaa venica" (cxprc-|
sic îneleas de cele mai multe ori in sensul a ceva ce trebuie atep-1
tal, când, de fapt, e vorba de o experien hic et nune i pentru eter-

1

ratate),

Din aceast perspectiv, credina lui Danvin c tiina se poale
ocupa de problema originii este mai mult decât deart Revenind

|

la distincia, de bun sim. a lui Einstcin, tiina poale da seama de
|

problema lui "ce este", nu i de aceea a lui "*de ce" (originea) i
|

"spre ce" (finalitatea), mai mult de competena teologici tiina, c I

este vorba de cosmologic ori de antropologie, d scârna de morfo-.
logia realitii, neputând decât specula in privina originii i a s«

Cf Christos Yaiinaras, Abecedar al credinei. Introducere in teologia orto-
dox, cd Bizantina. 1996, p 1I1.cC loonnis Zkioulas. Creafia ev Euharixtie

'

ai. Bizantina, 1999, p. 88
C£ Punayoua Ndlas. OmuL animat îndumnezeit. Pentru o antropologie

ortodox. Dasis, 1994, pp. 60-61.
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sului. John Barrow a mtuit corect c once cugetare asupra originii

intete ctre o "raionalitate" de dincolo de lume. care transcede

v i/orul tiinei' îns tiina nu trebuie s refu/c ceea ce nu poate a-

lla prin propriile puten.

Sintul Maxim utilizeaz schema ctpxh - U£o6-:t>; - tez-oc,. o trilo-

gie care descrie aspectele i etapele fiinrii fpturilor Avându-i

originea (âpxn) in Dumnezeu, mai precis în modelul preelaborat

de acesta, fiina exist ca expresie a iubirii divine. In X6709 ouoe-

mc, sau apxn e postulat i modalitatea tropic" a fiinrii sale

(uea6Tn.c,K i sensul acestei fiinri (wÂoc,). atât ea direcie tspre

Dumne/eu) cât i ca re/ultai i forma perfect). Epistemologic, orice

limitare la uecrovr i orice investigaie a Iui u£o6tt£ din perspec-

tiva rupturii natural-supranai ural înseamn ratarea ansei de a cu-

noate cu aocv arat fiina La nivel uman. posibilitile "tropice" so-

licit ca uecotiTc s nu fie doar fiinare, devenire, ci "buna fiin-

are" (eu cîvoti). astfel încât teXoc, s fie forma perfect i venic

de fiinare (âei ev eîvai). realizat prin ascez, contemplaie i în-

(famnczcW înelegând iiis omul ca un adevrat accelerator al

devenirii cosmice' sfântul întrevede in reuita omului îndumnezeit

un pas mai departe al creaiei întregi spre forma ci ultim

Referatul biblic al antropogene/ei trebuie aadar luat ad /itteram.

dar nu în privina metaforelor utilizate (modelarea din pmânt i

însufleirea), ci (1) a factorilor implicai (pmântul i suflarea de

via) i (2) a semnificaiei evenimentului (trecerea de la pmân-

tesc la duhovnicesc). Imaginea cxtinzându-se asupra creaiei în-

tregi, e lesne s înelegem antropologia biblic drept cheie a cos-

mologici, interpretare care crediteaz - în inima cretin - princi-

piul antropic dintr-o perspectiv mai adânc, mai semnificativ de-

cât poate propune tiina însi

Principiul antropic permite, pe de o parte, întrevederea unei antro-

pologii teleologice, în stare sâ conduc antropologia tiinific

Cf. J. Barrow. Cnpnea universului. Humaniuis. 1994. p. 57.

'

Cf. stântul Maxim. Ambigua, 7b, PG 91. 1073C, i cap 157. PC, 91, 1392A
1

Cf ibidem, \tf,Ki 91, 13O4D-1305C.
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Sic) spre o viziune familiar contiinei religioase, i. pe de
aha, prin reciprocitate. întrevederea unei cosmologii ideologice i

Dar, pentru c nu apeleaz la experiena sfinilor, nu poare face
nici o supoziie serioas în privina implicaiilor ultime ale comefl
gcnci om-lumc. nu poate, altfel spus. sa descrie o forma transfigu- :

rata a lumii (mai ales c persista înc ideca de univers entropie, pe
cale de disolupe, ameninat, dup anumite modele cosmologice, de '

marea implozie final) în viziunea teologici rsritene ti."trebui»
spus. aceast imagine arc anumite afiniti formale cu concepia
antropomorfic a filosofici \edice. pentru care omul ideal se extin-
de în forma universului), omul c un prototip mistic al creaiei iof
tregt unpaflem de regsit în fiecare parte a universului De ase-l

menea, o hologram a întregii istorii a universului, de la un capt la|

cellalt revelând în propria sa fiinare destinul, forma ultim a ere-]

atici, i acionând în direcia realizrii acesteia.

Sfântul Maxim a intuit perfect simetria omului cu lumea, umta-i
tea lor de fiin i sens, i redau mai jos un cvlras din tratatul su',
eclesioiogic, Mysiagogia, relevant in aceast privin (mai puini
gritor ins pentru rolul omului, afirmat puternic in Amh/gua 106):

"cosmosul întreg, care const din cele vzute i nevzute, este omJ
iar omul care const din suflet i trup, este cosmos. Cci cele imc-j
ligibilc/nevzuie au (la nivel cosmic] rolul sufletului, dup cum su-

'

fletul are [la nivel uman) un rost similar celor inteligibile Iar aici
sensibile/vzute sunt [cosmologic] imaginea trupului, precum iru-

[pul e [antropologic] al celor sensibile |La nivel cosmic.) cele inte-
ligibile sunt sunetul celor sensibile, iar cele sensibile impui celor 2
inteligibile. i precum sufletul se afl esenial în trup. iot astfel?
cosmosul inteligibil în cel sensibil. De asemenea, cosmosul sensi-
bil e pstrat în coeren de cel inteligibil, precum trupul c inut de
suflet din amândou constiluindu-sc un singur cosmos [e\a e£
âujpoîv mxnwvj. precum din suflet i trup un singur om |âv«pw-
«oveva]. "...]

Aceast (situaie va dura] pân ce va socoti potrivit s Ic dezlege
cel care Ie-a relaional - conform celei mai mari i mai tainice oi-
konomii -, când va veni timpul propice pentru sperata împlinire a
tuturor Atunci i lumea cdor vâzuic va muri precum omul i iari
va învia tânr/nou din cea îmbtrânit, la învierea pe care o a-
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teptm pentru atunci Atunci va învia t omul de acum "împreun

cu lumea - ca partea cu întregul i precum [lumea | cea mic îm-

preun cu cea mare - dobândind puierca de a nu se mai corupe i
lot atunci trupul se va face asemenea sufletului iar cele sensibile

asemenea celor inteligibile in ce privete cinstea i slava, mani-
festndu-se în toate o singur putere divin - pnntr-o prezen lu-

minoas i activ - pe msura fiecreia Iar aceast [puterel va ga-

ranta prin sine relaia unirii nedesfacut pentru veacurile nesfâr-

ite"' .

Dens i bogat textul pune în eviden planul divin i puterea dum-
nezeiasc ce fac posibil conformitatea intre om i cosmos, core-

larea acestora Altcnti bine definite, omul i cosmosul se indic
'reciproc: omul descoper inteasificat - în ntm grbit natura i
censul cosmosului, iar acesta exemplific lrgit - în ritm lent - ce-

ea ce se petrece la mvei uman. Imaginea corespunde unui model
matematic contemporan omul e in univers chipul personal al Trac-

tatului, acea structur replicat la neslârit în toate, de cutat sau de

regsii în loaie i eficicniâ (ca principiu selectiv) in toate. în planul

div m. omul c paradigma, modelul i energia formei ultime a lumii,

prin care acioneaz Dumnezeu însui.

O idee despre "umanizarea"* lumii. în mistica tradiional cretin
(evident in Patenc i Filocalic. mrturii ale experienei sfinilor),

d printele Jcan Kovalev skv omul c chemat s umanizeze anima-
lele, animalele umanizate s animali/c/c plantele, plantele aruma-
Uzate s vegctalizc/e mineralele, mineralele s pacifice elementele
fundamentale, asifcl încât mineralele s se vcgcializczc. plantele s
se ammalizcze. animalele s se umanizeze (dobândind limbaj u-

man. ca reflex la punerea de ctre Adam a numelor) j oamenii s
se indumnezeiasc. "Regnurile inferioare sunt determinate de cele

superioare. Dumnezeu devine om. pentru ca omul s devin Dum-
nezeu. Evoluia universului ctepindc doar de om Singur omul în-

dumnezeit poa:e umaniza fiarele"'.

,
ifystagogta, 7, PC 91 . 684D-685C

: C f Sean KovalcvskL Taina originilor. Anastasia. 1 996. p. 57; o referire In

iretLât asupra l'nnci. loannis Zizioulas, p. 86. Pcrsonat am abordat problem»
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Imaginea e similari celei arcopagilicc a proceselor din lumea
vzuta - solidaritatea ierarhiilor angelice, realizat ca pressin&
celor superioare fa de cele inferioare, prin care cele din urma
licip la experiena celor de mai sus -. dar transpusa pentru Iul
vzut, în acelai ump? o sugestie interesant pentru ce ar inserai,

dus pân la capt, principiul antropic Descrierea unei lumi angaji
ta pe drumul intensificrii fiinei.

In loc de încheie!

Trind într-o civilizaie a transformrilor, într-un timp i un ritm!
craci, al rejudecrii tuturor premiselor, sesizm ast/i cum
toate ideile noastre anterioare, ale începuturilor modernitii, tind)

fi înlocuite cu gânduri i perccp(ii noi. Chiar i teribilul conflj
intre contiina secular i cea teologic parc o-i foci asperitii
cel puin într-o anumit zona mental a lumii contemporane,
care ine i principiul cosmologic antropic.

Conturând un nou chip al universului i o nou antropologii
principiul antropic face posibil depirea marii rupturi intre di

meniilc uman i cosmic, i corelativ între tiinele naturale i teok
gia mistic, descoperind faptul c problemele începutului i moifl
logici nu mai sunt eseniale decât ca revelare a drumului ctre c<

va, o stare mai înalt, fa de care cele de acum sunt doar umbre. <y

atare (rân în comuniune de om i de cosmos, in ambiana vieii djL
vine, mrturisete teologia, stare pe care o descifrm, aici i ncunJ
m Hrislos, cel transfigurat pe Tabor i înlat la ceruri, de asemol
nco in sfinii care - dup cuvântul Domnului - strlucesc prccuJ
soarele în împria Tatlui.

Din acest punct, discuia înceteaz a mai fi la îndemâna celui
care, aa cum sunt eu, desene experienele altora, implicate fiind
viaa omului in Hrislos i lumea valorilor trite, care devin una cal
fiina omului, deci netrectoare.

Io studiul "Omul i lumea in viziunea Prinilor râsriieni", in Glasul Bisericii]
nr 6-12/1995.
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Suni expresia voinei divine i rezultatul întregii istorii a universu-

lui, dar sunt numai strmoul omului ce trebuie s fiu.

Experiena continuumului spaiu timp în

perspectiv tiinific i teologic

A. Lemeni

Fizica antichitii greceti. înc dependent de interpretrile miucc

ale realitii, conferea spaiului i timpului o semnificaie adânc.
metafizic. Aceast reprezentare spaio-temporal aprea, spre e-

vemplu. in concepia plolcmaic. potrivit creia cosmosul are un

aspect simbolic intrinsec, legat de ccntrnlilatea (aproape mistic a)

pmântului Nu acesta e ins înelesul categoriilor de spapu i timp

in lumea modern, pentru care totul e desacralizat. de-semnificaL

.-.'nun care pmântul i omul sunt redui la situaia de obiecte bune

de cercetai în toate chipurile i de exploatai economic, (ar vreun

sens transccdenl situaiei de acum i de aici.

Studiul de fa \rca s arate îns c evoluiile tiinei contempo-

rane permit recuperarea dimensiunii interioare i semnificative a

realitii umane i cosmice, recuperarea unei viziuni religioase; o
iat cu acestea, posibilitatea unei alte experiene a spaiului i a

nmpului decât cea oferit de perspectiva modern, cu implicaii

uriaa pentru existena uman i cosmic.

1 Continuumul spaiu-timp din perspectiva fizicii

1.1 Timpul i spaiul în tiina clasic

Pân in epoca renaterii, tiina european nu a mai svârit pai
importând, de la începuturile sale greco-romane. Aa se face c ve-

chile cunotine au ajuns s fie aproape idolatrizate, investite cu

\ aloare etern, dogmatica. Spre exemplu, dei dezbrcat de cono-
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laiite sale mitice, reprezentarea gcocentncâ - aristotelic- pi olem*j
tc - a universului static si închis, structurat in sfere desvârite
rmas m vigoare, influenând întregul um\crs mental occidental. ^La sfâritul evului mediu. Nicolaus Cusanus a susinut o po/ipj
heliocentric, dând o lovitur viziunii ptolcmaicc despre uni verif
Afirmând c pmântul i celelalte corpuri cereti se învârt in jurul
propriilor axe, efectuând i micri de re\oluie. Cusanus proclami
de asemenea infinitatea universului Astfel, pentru prima dal in
cultura european, pmântului i se contesta importanii absolui]
poziia central în univers. Aceast rclativi/arc a locului planetd
noastre avea s conduc mentalitatea modern. în loc de a-1 indenj
na pe om s se contientizeze ca fiin raportat la Dumnezeu. cH
tre un aspect contrar, de autonomie fa de Dumnezeu-

Universul era imaginat din antichitate ca o sfer (simbolul got»
metric al perfeciunii). Dac unncrsul e infinit, la limita care uncie
spre înliniL circumferina coincide cu tangenta, iar in cercul infimi
mic (in care limita tinde spre zero) circumferina coincide cu dia-
metrul. Aceste observaii au fost fcute de Cusanus in Ite titKta /#"onmua (1410) Conform principiului coincukmia opposHornml
noliunile de -drept" i curb" coincid la limit (atât la o limit canal
tinde spre infirat cât i la cea care tinde spre zero), astfel inc.ii

Dumnezeu era vzut de acum ca "o sfer al crei centru este preti*
tindem i circumferina nicieri"'.

Pe de o parte, concepia lui Cusanus reducea importana pozii-i
ei pmântului in univers, iar pe de alta contribuia la accentuarea!
absenei lui Dumnezeu din creaie. Cum se explic aceasta'' De ce!
omul, care îi d scama acum de relativitatea spaiului in care tr-!
ieste in loc s se îndrepte mai mult spre Dumnezeu, se îndepr-
teaz. Dac omul de acum îi imagineaz universul ca infinit, del
ce Dumnezeu nu mai are loc în acest infimi?

Rspunsul, a crui înelegere ar solicita rememorarea unui în-
treg traseu istoric - dar care nu intereseaz neaprat demersul de
lata 2 e aparent simplu, pentru c un infinit nu mai poale accepta
prezena altui infinit. Din moment ce universul e infinit. Dumne/cu

1 997
A1C^"drC K°yre

'* la hanea ^tort Io unverml infinit, rfcimanitaa.
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tC infinit nu mai arc ce cuta în acesl infinit al spaiului Dumne-

zeu a proiectat i a creat acesl infiniL dar i-a conferit legi care s-i

asigure autoguvernarea, ra|iunea infinita a lui Dumnc/eu rmânând
separat de legile dup care universul se conduce Apare astfel ide»

ca potrivit creia ttnh'ersu/ se camhive. ncmai fiind condus

Foarte important mi se pare aceast muiaic* adevrata schim-

bare de diatez în cazul dinte/ei pasive, este implicat prezena su-

biectului caro acioneaz asupra obiectului Subiectul este Dumne-

zeu care acioneaz asupra unnersului. Pnn formularea 'universul

csle condus*' nu trebuie s înelegem o relaie exterioar între

Dumnezeu i cosmos, ci doar câ nu exist separare intre Creator i

creaie. Nu a\cm de-a face cu un Creator carc-i prsete creaia,

lumea csle plin de Dumnezeu, chiar dup ce Dumnezeu a adus Ia

existen din nimic aceast lume, în cazul diatezei rcficxhc. cen-

trul se mut în obiectul însui. Obiectul nu mai arc nevoie de Dum-

nezeu. El se autoconduce dup legile cu care Dumnc/cu l-a înzes-

trat imiui In acest fel, omul se simte mai în largul lui. crezndu-sc

un stpân al universului, pus chiar de Dumnezeu înc tot de la în-

ceputul creaiei. Nu s-a îneles c aceast conducere sau stpânire

înseamn de fapt responsabilitatea omului pentru cosmosul in care

a fost pus.

De acum demersul tiinei avea s fie acela de a cuta* de a de-

scoperi legile dup care universul se conduce. Omul de tiina se

\a osteni s descopere, eventual s inventeze aceste legi autonome,

i nu s-I îneleag pe Dumnezeu ca Raiune care st la onginea a-

cestor legi. sau s Ic recunoasc drept legi ale lui Dumnezeu, ex-

presii ale raiunilor creaiei, elaborate de i recapitulate în Logosul

Creator. Se puneau astfel bazele unui nou antropocentrism, diferit

de concepia antic. în care centrul se mut de la Dumnezeu la om
Omul de tiin va simi universul în caro triete ca un imens

laborator în care el este chemat sâ-i descifreze tainele. Dar savantul

va cuta s fac acest lucru prin ci însui, nu pnn raportare la

Dumnezeu'

Revenind asupra analizei gramaticale dinainte, ar fi interesant

de reliefai consecinele mentale rezultate din utilizarea diverselor

diateze. Limbile antice nu posedau diateza reflexiv (limbile sa-

cre); de exemplu, latina. In majoritatea situaiilor* traducerile din
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latin în limbile modeme, diateza pasiv se traducea prin diateza

reflexiv Anticul nu putea s separe aciunea subiectului de obicei

Intre subiect i obiect exista o strâns corelare Avem propoziia la

diateza activ "Dumnezeu conduce universul" "Dumnezeu" este

subiectul iar "universul" este complementul de agent (obiectul care

sufer aciunea din partea subiectului). La diateza pasi\ avem:

'universul este condus de Dumnezeu." Subiectul e acum "univer-

sul'", iar complementul de agent "Dumnezeu". îns esenial e c r-
mâne o strâns legtur între subiect i obiect. In primul caz. subi-

ectul acioneaz asupra obiectului. în al doilea caz obiectul sufer
aciunea din partea subiectului.

Anticul avea o percepie foarte clar despre realitate, vzând o
strâns legtur între subiect i obiect. Nici subiectul, mei obiectul

nu se puteau singulariza Diateza reflexiv din limbile moderne
constituie expresia unui nou lip de mentalitate. Reciproc, limbajul

va influena gândirea omului modern Acum putem traduce fie:

"universul se conduce de ctre Dumnezeu", fie "universul se con-
duce , complementul de agent având un rol implicit, subîneles El

poate s Gc sau s nu fie. Astfel diateza reflexiv este o diatez a

echivocului care las posibilitatea mai multor interpretri. Pnn fo-

losirea traducem "universul se conduce", in ca/c complementul de
agent este subîneles, omul modern este mult mai predispus s ad-

mit existena unei autonomii a universului.

In aceast perioad a istorici, omul îi construicle o opinie di-

ferit despre univers, comparativ cu cea a omului antic: in opera lui

Cusanus se simte suflul renaterii £1 nu mai prezint cosmosul an-

tic, imaginea construit de el anticipând-o pe cea modern.

Nicolaus Copernic e cel care a dat o nou i puternic lovitur con-
cepiei ptolemaicc despre univers. Ideile lui sunt cuprinse în cartea

De revolutionibus orbhm coelestium (1543). pe care autorul a apu-

cat s-o vad doar în ziua morii lui. Universul prezentat de Coper-
nic este unul descentrat, pmântul fiind descris a se mica in jurul

soarelui, dar într-un univers deschis spre infinit (cu toate c el nu
afirm explicit infinitatea universului spunând doar c lumea este

incomensurabil). Noiunile de nemrginire sau de infinitate pe ca-

re le implica sistemul copemican erau obligate s devoreze spaiul
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rezervat lui Dumnezeu pe hrile astronomilor medievali De
acum înainte, continuumul spaim-spirit va fi înlocuit de coniinu-
umul spaiw-iimp Aceasta însemna, printre altele, i sfâritul inti-
mitii omului cu Dumnezeu "Homo sapiens a trit imr-Lrn univers
învluit de divinitate ca un foctus în uter: acum omul a fost expul-
zat de acolo

Ce înseamn de fapt aceast trecere de la spapu-spmt la spaiu-
timp. Pana acum. spaiu! nu era un teren neutru. £1 era legat de
spint, in sensul c spaiul era ptruns de o anumita sacraJitalc a
prezenei divine; mai mult decât atât. pnn spaiu omul putea s
progreseze spiritual, s ajung s se împrteasc de spintualita-
(ea diMn.

De acum. timpul lua locul spiritului. Universul nu mai a\ca di-
mensiune spirituali fiind o entitate autosuGcicntâ. caracterizat de
spanu-ump Se puneau astfel bazele unei concepii fizice funda-
mentate pe geometna Iui Euclid. Aprea imaginea universului cva-
dridimcnsional. caracterizat de un spaiu tridimensional i o alt di-
mensiune (a patra) timpul. în aceast concepie nu numai c se
producea eliminarea progresiv a elementului spiritual din cosmos;
erau separate chiar cele dou realiti care caracterizeaz universul
spaiul i timpul Aadar, un spaiu desacraiizat i autonom fa de
nmp. o lume care-i triete istoria într-un spaiu autonom. într-o
trecere ireversibil a timpului. Progresul istonc va fi privit acum ca
o înaintare intr-un timp care s-i permit omului o descifrare (a se
înelege o eliminare a tainicului) total a spaiului înconjurtor
însi istona este autonomizat: evenimentele istorice sunt doar ac-
iuni omeneti Lumea a fost astfel descentrat, extras din raportul
ci firesc cu Dumnezeu.

Dup Copernic, Galilco Galilei a fost cel ce avea s elaboreze o in-
v atâtora despre spaiu i timp care s lipseasc universul i cosmo-
logia de fond simbolic, prin matematizarea relapilor intre spaiu si
nmp. Gali lei folosea matcmaticilc doar ca limbaj intermediar, pur

Cf. Anhlir Koetler, Lunatici,. Evo/ufia conceptelor despre trâvers de la
l'itagora ta Nevtan. Humaratas. 1997, p. I?.
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profan, pentru a traduce lumea fi/icâ, ncairibumd matematicii \reo

simbolistic intrinsec, cum a lacuL de exemplu. Kcplcr

Dei in teoriile lui a folosit imens matematicii^ Kcplcr nu consi-

dera matematica un instrument neutru, ci plin de bogie seman-

tica Tocmai de aceasta, studiind cosmosul, el avea s afirme. în

canea .
\rmoma lucrurilor: **0. Tala al luminii! Tu. care prin lumi-

na aprinzi în noi aspiraii dup lumina graiei Tale peniru ca sâ ne

aduci la lumina marini' lat, acum Ii mulumesc ie. Fctorul i
Stpânul meu. c Tu m-ai dcsfiHai prin creatiunea Ta. c mult m-a
fermeca! opera manilor Talc*

_***

Incepându-i demersul într-o manier aristotelic. Galilei. tocmai

prin preocuparea Iui de maicmaii/arc. sfârete prin a fi adeptul lui

Platon El afirm, cu orgoliu, sub influena platonismului. în Pls-

corvi e dimostrazioni ca \a "promova o tiina cu totul noua asupra

unei probleme foarte vechi" i ca va "demonstra ceva ce nimeni n-

a mai demonstrat pan acum, i anume ca micarea corpurilor în

cdere se supune legilor numerelor"
-

Practic, Galilei. dup experi-

enele efectuate asupra corpurilor aflate în cdere libera - aruncând

pietre cu mase diferite din turnul Pisci i msurandu-lc timpii de

cdere -. a ajuns ta conc Iu/ia c aceti timpi sunt independeni de
masele pune li forme ale corpurilor

Or. prin faptul câ el considera independent timpul de masa cor*

purilor punctiforme, practic lacea o separaie între timp i materie.

materia nu intcracioneaza cu timpul iar legile micrii sunt inde-

pendente de masele corpurilor. Materia. în substana ci intim, este

anulat i totodat separata de continuumul spaiu-iimp în cadrul

cruia exist

Concepia lui Copcmic i a lui Galilei a contribuit la întrirea

viziunii omogenitii universului. în secolul al XVII-lca. aceast
\iziune a facilitat fuziunea între teologie i fizic. ajungndu~sc a-

proape la identificarea argumentelor teologice cu cele fizice Des-

cartes avea sâ matematizeze total domeniul fizic, spaiul, ajungând

1 Cf Ion Vlduc. Elemente de apologetic cretina, ed Bizantina, 1 998
T p.

ISO.
?
/bitiem.p. 182
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s confere materiei o singur calitate întinderea. Nu mai a\em de-

3 face cu un spaiu structural calitativ . ci cu o domnie a criteriilor

cantitative Pentru Descartes. spaiali/arca lumii înseamn de fapl

i pierderea sensului autentic al spaiului, i o diminuare a ineditu-

lui lumii EI consider corpurile ca res exrensae. lipsite de orice

semnificaie, de raionalitate intrinsec, de orice calitate simbolic*

Este o concepie dualist, care împarte realitatea in dou substane

complet diferite, res externa i fttt cogttans. prin care raiunea de-

vine un atribut e\clusi\ al omului

Fizica lui Dcscancs \a influena i teologia, el prc\alndu-se de

concepia deist a teologiei scolastice i întânnd-o cu noi argu-

mente. Conccpand spaiul ca întindere neutr iar lucrurile creaiei

ca simple forme care umplu aceast întindere, sunt ridicate noi ba-

riere între Dumnezeu i creaie, între transcendent i imanent. Spa-

iul i timpul, ca dimensiuni ale lumii în care Iruim, nu mai au im-

plicaii în viaa duhovniceasc i nu mai susin aspiraia omului

spre transcendent. E \orba atât de bariere temporale, între venicia

transcendenei i timpul imanent, cat i de bariere spaiale. între

lumea de dincolo i lumea de aici Cosmosul carte/ian, în aceast

perspectiv urulaicral, e "redus la singura dimensiune ontologic

a întinderii în întregime deslaurat dinaintea noastr, panes extra

partes, mecanic demontabil i demontat, farâ rest i fr mis-

tere. Iar interiontate. limita sa fund pretutindeni i centrul nic-
ieri" ,

Descrierea potrivit creia centrul este nicieri d o imagine rs-
turnat asupra spaiului fa de aceea a omului religios Dac. în vi-

ziunea tradiional asupra spaiului, omul simea adânc nexoia de a

se situa în centru (aceast poziie confenndu-i o plenitudine exis-

tenial), în noua perspectiv ne confruntm cu absena centrului

universului. Este perspectiva dezolant a unui om dezorientat în

spaiu, dezorientarea resimindu-sc i pe plan existenial

Isaac Newton a fost cel care a fundamentat fizica modern. în lu-

crarea Prmdprile matematice ale filosqfiei naturale (1687). Pentru

fizica lui Newton, timpul i spaiul sunt mrimi absolute i consi-

Jecji Borelle, Criza simbolismului religios. Institutul huropcan* 1995» p. 74
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deraic ca realiti independente una de alta. E vorba de un iimp ab-
solut, exprimabil matematic i care curge uniform. Iar nici o leg-
tur cu ceva exterior Ceea ce-l determina pe Newton s considere
c timpul este absolut era necesitatea de a nu se afecta caracterul
relaiei cauzâ-cfccl; dac relaia dintre dou c\enimenle petrecute
într-un interval de timp ar avea caracter relativ, Ia fel s-ar întâmpla
i cu relaia cauzâ-efect De asemenea, conceptul fizic de spaiu arc
trei însuiri c omogen, absolut i infimi Newton vorbea de spaiu
absolut pentru ca a\ca credina existenei unui punct în spaiu care
s fie repaus absolut E \orba de aa numitul eter.

Concepiile fizice ncwtonienc despre spaiu i timp au avut lj

baz ideile filosofice ale \remii. Cu toate acestea. Newton nu
de acord cu Descartcs. care vedea spaiul doar ca o întindere (ws|
extensii) în care Dumnezeu nu mai avea loc J.-P. Lonchamp. rc-

ferindu-sc la concepia lui Newton despre spaiu, arat c pentru
acesta spaiul infinit este neercat, el este de fapt un atribut divia
Spaiul devine cadrul prezenei i aciunii divine (.wnsunnm /Jt/). a
unui Dumnezeu omniprezent"'

Newton vedea in gravitaie aciunea permanenta a lui Dumne-
zeu în lume (de altfel, el utiliza conceptul creoiio continua), i se
înelege de la sine c nu el a construit concepia mecanicist care i

SC atribuie, aceasta fiind o concluzie a celor care i-au urmat, care s-

1

au folosit de rezultatele cercetrilor sale tiinifice dar renunând la
interpretarea teologic a acestora Foarte important este s nu con-
fundm mecanica cu mecanicismul. Newton a pus bazele mecani-
cii in fizic, prin principiile dinamicii i legea atraciei gravitaie- i

nalc. dar el n-a avut o viziune mecanicista asupra lumii. Aceast
concepie a fost dezvoltat dup ci. Pentru Newton. Dumnezeu este
prezent în lume, îns Dumnezeul Iui Newton nu este perceput în
sensul panteismului filosofico-rcligios (gen Spinoza). Newton cre-
dea în Dunine/cul Sfintei Scripturi: "Aceast fiin infinit guver- '

ncazâ totul, nu ca suflet al lumii, ci ca Domn al tuturor lucrurilor..

El este omniprezent nu numai virtual, ci i substanial, deoarece nu

Jean-Pierrc Lonchamp. Science et crayance, Desclee de Broimer. Parii
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se poate aciona în absen" 1

Concepia newtonian despre Dum-
nezeu i lume a constituit, de altfel, obiectul principal al controver-

sei cu Lcibniz.

Intre Lcibm/ i Newton a existat o disput în epoc, rmas ce-

lebr, i nu do3r în ce privcic paternitatea calculului infinitezimal

(acum se tie c Newton 1-a descoperit mai devreme, dar cel earc a
publicat primul elemente despre acest calcul a fost Lcibniz) Leib-
mz. prin formaie, era cartezian i adept al deismului. ceea ce ex-
plic de ce Lcibniz 1-a atacat pe Newton. Rspunsul nu a fost dat
de Newton, care detesta orice polemic, ci de doctorul Samuel
Clarkc. un elev al su. care a tradus in latin Optica în scrisoare se
subliniaz:

Idcca celor ce susin c lumea este o main uriaa, care se mic
Iar intervenia lui Dumnezeu, aa cum un orologiu continu s
funcionc/c fr ajutorul ceasornicarului, aceast idee. spun. intro-

duce materialismul i fatalitatea: i. sub pretextul de a face din
Dumnezeu o fnielligentia Supfâmundana, ea tinde efectiv s izgo-
neasc din lume prov idena i stpânirea lui Dumnezeu"1 .

Este limpede c nu Isaac Newton este cel care a introdus concepia
mainistâ despre univers, care afirm cu Dumnezeu nu mai are nici

un rol in funcionarea universului.

Renaterea i luminismul au facilitat dezvoltarea mentalitii
antropocentrice i mecaniciste. Omul. msura tuturor lucrurilor
(este reiterat afirmaia lui Prolagoras). avea s cread de acum c-
i poate explica toiul numai pe baza cunotinelor sale. Raiunea
uman era autonomizat i descentrat din Rapunca divin. în pre-
diciiilc fenomenelor fizice, nu mat era necesar credina. De exem-
plu, faptul c soarele a rsrit în fiecare zi in trecut, nu ne d drep-
tul de a prezice c soarele va rsri i în viitor decât dac admitem
principiul c orice fenomen petrecut în trecut, se va repeta în viitor,

in condiii identice.

Alexandre Kovrc. p. 56
[btfem,p. 18?"
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Dar chiar acest raionament implic crcdin|a sau mcar o oare-

care poziie "filosofic" fa de situaia descrii La fel se întâmpl

cu orice supoziie din onec domeniu al tiinei, pe care o presupu-

nem ca fiind adevrat Se poale vorbi aici de încredere Doar c
renaterea i luminismul nu transmut aceast încredere uman de

pe orizontal într-o credin pe vertical. în Dumnezeu Omul este

de acum singur stpân, într-un univers infimi al materiei i a! mi*

carii venice, cum reiese din lucrrile Fora jv materie a lui Biich-

ncr i Omul maina a lui La Mettrie.

Lagrange a generalizat legile Itu Newton, afirmând c. pentru

mecanica analitic, o cau/ este legat de un efect printr-o cone-

xiune rigid. O astfel de legtur extenoar I-a influenat pe Lapla-

ce s clabore/c o întreag concepie dclcnmnislâ. Conform acestei

concepii, umvcrsul este constituit dintr-o mulime de puncie mate-

riale, între care exist interaciuni instantanee la distan In aceast

viziune mecanicista nu intereseaz natura interaciunilor, ci efectul

de deplasare a particulelor în Univers

LaplacCt bazndu-se pe astfel de consideraii, credea c cmc\«

care cunoate la un moment dat poziiile i impulsurile tuturor par*

ticulclor din univers poate s prevad cu precizie absolut toate

evenimentele ulterioare cosmice, fizice, chimice i chiar destinul

istoric al omenim Laplacc i-a elaborat aceast teorie în lucrarea

Systeme du montk. întrebai de Napoleon ce loc arc Dumne/cu în

sistemul lui. Laplace a rspuns c nu are nevoie de ipoteza aceasta

pentru a-i explica lumea. Pentru el
T
universul c un mecanism uri-

a, care, o dat pornii. îi mic toate rotiele Iar greeal.

Aceast evoluie a tiinei modeme este responsabil pentru

lipsa de seasibilitatc fa de sens, mistic i spiritualitate a omului

contemporan, pentru care totul se reduce la instincti wiate i calcule

reci, într-o lume închis - nu ca reprezentare, ci spre Dumnezeu-

1.2 Continuumul spaitMimp în contextul fizicii

contempor;

Noiunile de timp absolut i spaiu absolut au început s fie

sub semnul întrebrii o dat cu progresul teoretic în fizic i m;

matic. Mai înti, aparatul matematic a fost revoluionat prin apan*
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pa matematicilor neeuclidiene (geometria lui Huclid se bazeaz pe

axioma conform creia prinlr-un punct exterior unei drepte se poa-

te duce o singur paralel la acea dreapt) Deja în 1 829 a fost pu-
blicat primul sistem de geometric nccuclidianâ. propus de savantul

rus N. Lobaccvsku urmai la scurt \rcmc de Jano Bol vai. pentru

ca ultcnor B Rieinann s ndice problema pe o treapt mai înalt,

publicând. în I S6S. Despre ipataSfk care stau la bteu geometriei.

Aceste geometrii neeuclidiene constituiau cadre mult mai adecvate

pentru ca teoriile fizice s exprime realitatea materiala, ducând la

reprezentarea unor spaii diferite decât cel euclidian <omogcnK
cum c cazul spaiilor Minkovski i Hilbert. utilizate în teoria reiai-

Mlin
Am artat în capitolul anterior c Newton credea în existena

unui punct in spaiu care se afl in repaus absolut. Sistemul de rc-

lennâ absolut a fost numit de mecanicism eter. faf de care corpu-

rile s-ar deplasa cu o anumit vitez. Inventarea clerului ca o sub-
stan foarte fin, imponderabili era expresia limitelor fi/icii me-
caniciste. Mai târziu, concepia despre cler a e\o)uaL acesta fund

considerat un corp elastic, angajat într-o micare parial sau inte-

gral is-au avansat teorii diverse), pan când - prin încercarea de a
determina care este vâna cu care se mic pmântul fa de eler.

într-un experiment realizai la Chicago (în 1882) - A Michaelson,

urmând întocmai principiile fizicii nevvtonienc. a dat o puternic
lovitur acestor concepii. UIierior* Lorcntz a descoperit relaiile de
calcul ale lungimilor i intervalelor de timp în sistemele în micare
i a artat c aceste relaii pstreaz invariant ecuaiile câmpului
electromagnetic

In acest fel erau înlocuite relaiile de transformri ale lui Gali-

lei, care se refer la valabilitatea ecuaiilor micrii în sistemele de
referin ineriale. Dei Lorentz a modificat aceste transformri în

sperana meninerii ideii utopice a eterului, consecinele teoriei sale

sunt remarcabile: un subiect va observa mereu aceleai procese

indiferent dac sistemul su de referin este în repaus fa de eler

sau în micare rectilinie i uniform Aceast concluzie echivalea-

z practic cu anularea eterului ca sistem de referin aflat în repaus

absolut
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Metodele lui Lorenlz (urmate de Poincare) necesitau un grad

marc de intuiie, care depea deduc ionismul i dualismul carte/j-

art relictnd o puternic participare la fenomenul respectiv o asu-

mare i o mai intens trire a lui Dar Lorenlz. Poincare i ali fizi-

cieni- pân la Einstein, nu au îneles profunzimea transformrilor

rcali/aic. care impuneau o nou concepie asupra lumii fi/.icc i ca-

re trebuia s se bazeze pe rcdcfiriirea noiunilor de spaiu i timp.

Lucrul acesta l-a (acut în mod genial Einstein in lucrarea sa Asupra
j

elecrodmamicti corpurilor în micare, aprut în 1905. în care a

pus bazele teoriei relativitii restrânse.

în teoria relativitii restrânse (1905). Einstein evidenia carac-

terul relativ al spaiului i timpului, legtura spaiu-timp, dczvol-

tnd o întreag concepie pe baza continuumului cvadridimcnsio-

nal amintit. El afirma c se pot alege diferite drumun între eve-

nimentele ce au loc în spaiu-timp. îns cadrul spaio-temporai în

sine rmâne acelai. i aceast viziune avea s se schimbe, în

1 9 1 5. o dat cu elaborarea teoriei relativitii generalizate. Einstein

a avui ideca de a afirma c gravitaia nu este o simpl for intre

celelalte fore care acioneaz asupra cadrului fix spaio-tcmporal.

ci o distorsiune a spaiu-umpului. produs de masa i energia con-

inute în acest cadru.

Se evidenia astfel nu numai legtura dintre spapu i timp. dar

i a continuumului spaio-tcmporal cu materia, cu energia, cu cos-

mosul. Spaiul i timpul nu mai reprezint, ca în fizica lui Gatilci

sau Newton, dou realiti independente, abstracte, detaate de lu-

me i via.

lat cum comenteaz Stcphcn Havvkîng importana elaborrilor

cinsteiniene; Descoperirea lui Einstein a schimbai complet modul

în care gândim despre spaiu i timp. Ele nu mai constituie cadrul

pasiv în care au loc evenimentele. Nu mai putem concepe spaiul i
timpul ca pe nite entiti venice, neafectate de ceea ce se întâm-

pl in univers. Acum ele devin cantiti dinamice care influcncazl

i sunt influicnaie la rândul lor de evenimentele care se petrec in

Hain PoiiHare
(
>fn(uf;m«^AedSuinlificâ,Bucurc}li. 1998. p. 195.
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spaiu-timp". "în teona general a relativitii, spaiul i timpul

sunt mrimi dinamice: atunci când un corp se mic, sau o for

acioneaz, aceasta afecteaz curbarea spaiului i a umpului i la

rândul su structura spaiu-iimpului afecteaz modul în care corpu-

rile se nuc. forele acioneaz. Spaiul i timpul nu numai c
afecteaz, dar sunt i afectate de orice se întâmpl in univers E-

\act aa cum nu se poale vorbi de evenimentele din Univers fr
noiuni de spaiu i timp. tot aa. în relativ itatca generalizau! nu

arc sens s se vorbeasc despre spaiu i timp în afara unrvcrsu-

luT
:

Determinismul aplicat asupra spaiului i timpului a losl depii de

fizica relativist, ins o dat cu descoperirea principiului de nede-

terminare al lui Hciscnberg i a fizicii cuantice s-a ajuns la o viziu-

ne tot mai dinamica referitoare la timp. la spaiu. Ia cosmos Meca-

nica cuantic \a fi aplicat nu doar asupra microparticulclor în

micare, ci i asupra structurii spaiului i a timpului

Fizicianul american Richard Feynman a devenit cunoscut în

1949 pentru lucrarea sa despre teoria cuantic a luminii, primind

premiul Nobel în 196? împreun cu un all american. Julian

Schvvinger, i cu fizicianul japonez Shinichiro Tomonaga. Feyn-

man a introdus conceptul de ~sum a istoriilor". Astfel, un sistem

fizic nu are o singur istone in spaiu-timp ci exist posibilitatea

mai multor istorii.

Acest concepi deschide o perspectiv a inlerrelauonnL a li-

bertii existente în microstructura universului, cu implicaii pe

plan teologic i filosofic. E interesant de precizat c acest concept

de sum a istoriilor se poate aplica i în cazul structurii conunuum-

ului spaiu-timp. Nu se tie exact cum se va calcula aceast sum a

istoriilor spaiu-timpului. dar se tie sigur c e mai uor s se efec-

tueze aceste calcule în aa numitul timp imaginar Acesl limp ima-

ginar este diferii de timpul real. pe care îl cunoatem noi. dar nu

este separat de el Timpul imaginar este un timp virtual, potenial

care poate fi actualizat ca limp real.

Slephcn fluwkmg, l'isul lui Einstein st alte eseun, Humimitas, 1997. p. 82.

:
idem. Scurta istoriea timpului De kt Big Bang la gurile tugre, Homamlas.

1992, p. 53.
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:-;:i.j acestui timp imaginar arat c istoria cosmosului nu este

univoc, cî una din multele posibile, evideniind corelaia între is-

toria cosmosului i istoria umanitii Omul nu poale fi separai de

cosmos, istoria lui împletindu-c cu cea a universului Destinul o-

mului este indisolubil legat de destinul cosmosului, dar i invers;

conceptul de timp imaginar ne ajut s surprindem libertatea crea-

iei (i prc/cn}a lui Dumnc/cu în lume) care se acluati/ca^ într-o

adânc i fina corelare cu libertatea omului. Este o perspcctt\ cu
implicaii asemntoare celor din teologia ortodox.

Timpul imaginar reliefca/a dinamica istorici i ne ajut în for-

marea unei viziuni fenomenologice asupra dcslaurni istoneL

Concepia fi/icâ despre timpul imaginar îl ajut pe om s-i conti-
entizeze responsabilitatea de "preot al creaiei*" (ca în vi/iunca pa-

tristic), având implicaii ce in de dinamica vieii duhovniceti^

Stephen Hauking, unul din marii fizicieni contemporani, declar:

"Timpul imaginar csic deja un loc comun pentru literatura tiini-

fico-fantastic Dar timpul imaginar csle mai mult decat litaratur

sau truc matematic. El este ceva care d forma unhcrsului în care

irim •*l

Existena timpului imaginar i considerarea lui ca a patra dimensi-

une a universului deschide o adevrat viziune cshatologic asu-

pra creaiei. R. Guenon afirm: "ceea cejoac rolul celei dc-a patra

coordonaie nu este timpul ci ceea ce matcmaticile numesc tim|

imaginar iar aceast expresie care nu reprezint dect o particula-

ritate a limbajului ce provine din întrebuinarea unei notaii absolut

convenionale, capt aici o semnificaie destul de neprevzui
într-adevr, a spunec timpul trebuie sâ devin imaginar pentru a
fi asimilat celei dc-a patra dimensiuni a spaiului, nu este altceva. 1

in fond dect a afirma c pentru aceasta el trebuie s înceteze a
exista ca atare, altfel spus transformarea timpului in spaiu nu este

propnuvis realizabila decât la sfâritul lumu °.

Ictem, Visul Ivi Einstem* pT 9|

" Rene tiuenon. Dormita canritâfii ji semnele vremurilor. Humanrtas, 1 995
t p.
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Caracterul calitativ ai spaiului i al timpului e reliefat astzi i de
teoriile morfologice (lconile care descriu, in msura posibilitilor.

apari|ia. meninerea i dispariia formelor. într-o mulpme de dome-
nii) Din multitudinea teoriilor morfologice, sunt interesante mai
ales dou leoria catastrofelor i tcona fractalilor Teoria catastro-
felor a fost datorat de matematicianul Rene Thom. pe care a lan-
sat-o intr-un articol din 1966. "Une theone dynamique de la mor-
phogenesc". Tcona ofer o metod general de studiu a schimbri-
lor discontinue, a salturilor calitative, în care termenul catastrof
nu arc înelesul su cotidian. Din punct de \cdcrc matematic, o ca-
tastrof apare alunei când o variaie continu a cau/elor produce o
varia(ic discontinua a efectelor Este contrazis în acest tel princi-

piul scolastic "cauza egaleaz efectul" (Thoma d'Aqmno) i. de
asemenea, principiul cnunjat de Leibniz: "Cauza i efectul depind
pân în detaliu de cea mai mic circumstan, cu toate câ once e-

lect depinde de o infinitate de cauze i cu toate c orice cauz are o
infinitate de efecte"'.

La rândul su, tcona fractalilor. construit de Mandelbrot. în-

cepând din 1975, contrazice viziunea simplificatoare a lui Galilei,
care reducea spapul la o sum de figuri geomerice regulate, ar-
tând c toate prile universului sunt forme autoreplicate ale unuia
îi aceluiai model de baz. Aceast teone se bazeaz pe geome-
inile nccuclidienc. folosind concepte elaborate de matematicieni ca
Peano» Cantor. Hausdorf.

Teoriile amintite evideniaz aspectele calitative ale spaiului i
timpului, favorizând revenirea la concepia omului religios despre
realitate". In fa[a unei asemenea perspective, chiar tiina îi recu-
noate limitele. Fapml c exprimat de unul dintre reprezentanii de
* ârf ai tiinei actuale. Hubcn Reeves:

"Nu numai ignoranta noastr in materie de fizic ne împiedic s
ne întoarcem la origini. Exist de asemenea limitele limbajului în-

sui. Aceste limite sunt cele ale metodei tiinifice i ale logicii
iocmai pentru c folosesc acest limbaj

f
... | Pe acesi teren, cosmo-

Cf. Alain Boutot, Inventar*formelor. Nemuri. Bucureti, 1997 o 23
R. Gucdou, p. 41.
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logia osie îndeosebi defavorizat! Mai ales atunci când ajunge la

probleme de finitudine i de limite ale Universului în spaiu i

limp [. | O dat recunoscuta ignorana noastri ca devine ade\-

râtul punct de plecare al cosmologici Exist ceva. E\i* realita-

tea. Prin contiina noastr percepem existena a ce\a mai degrab

decât nimic Or. aceast contiina nu se alia în afara Universului,

ci face parte din el în prezent începem s ne dam scârna de bogia

relaiilor inirc contiin i dalele observaier -

2 Continuumul spaiu-timp în perspectiv teologic

2.1 Homo religiosus si viziunea lui asupra spaiului i
|

timpului

De-a lungul timpului, omul i-a imaginat diverse raporturi cu uni»

versul în care tria, conferind lumii semnificaii corespunztoare

Dar în interpretarea lumii de ctre om era implicat i influeni

lumii asupra omului, pentru c nu doar omul influeneaz mediul

în care triete, ci i acesta, la rândul sau. determin într-o anumit!

manier \iaa omului.

Dumnezeu l-a creat pe om într-un anumit cadru, cel paradisiac.

cadru care urma sa fie mediul prielnic în care omul s-i dezvolte
|

ce are bun în el. s progreseze în relaia cu Dumne/eu Raportare»
|

omuJui paradisiac fa de creaie era o consecin a relaiei sale cu|

Dumnezeu i totodat relaia cu Dumnc/cu era influenat de felul!

cum înelegea s se raporteze la creaie. El trebuia s-i asume liber

un mod existenial în care s-1 recunoasc pe Dumnezeu ca fiind

Creatorul a toate, s simt prezena lui Dumnc/cu în creaie In

acest mod de a fi recunoatem comuniunea Dumnezeu-om-lumc,

în care omul se constituie într-un veritabil inel de legtur intre

Dumnezeu i creaie, asumându-i responsabilitatea transfigurrii

lumii, nu doar a desvâririi proprii*

Actuali /nd tot mai mult acest fel de a fi, omul ar fi ajuns Ia <Â

permanentizare a strii de comuniune, dar el a ales calea autonom»

1

Hubcrt R«ves, Rbdare in azur. Evoluia cosmic^ Humamta 1993, p 50.

175

/arii fa de Dumnc/cu. i/olându-se i de creaie, iar separarea de

creaie ducând i la o adânc ruptur în el însui.

Indiferent de spaiul i timpul in care a trit, omul a tânjit mereu

dup aceast storc paradisiac pierdut, nostalgia paradisului, nos-

talgia originilor Este Ioane important s in(cleycm c Mziunea

noastr asupra lumii implic un mod de via; ne ostcniiu pentru a

regsi i a tri sensul vieii. Dar acest lucru ii facem într-un cadru

dat. Nu putem sâ ne punem problemele fimdamentalc ale existenei

in afara hunii în care trim. Din pcate, omul contemporan, domi-

nat de pragmatism i de mentalitatea unei societi consumisie, nu

prea mai reuete s vad m lumea înconjurtoare decât un mijloc

de care s dispun dup bunul Iui plac. De fapt, omul zilelor noa-

stre, în autosufictena lui ucigtoare, crede c i se cuvine totul. EI

triete cu sentimentul c poate dispune în mod arbitrar de mediul

înconjurtor, de semeni i chiar de Dumnezeu- în loc s personali-

zeze relaiile din cadrul triunghiului intcrrelaional Dumnezeu-om-

cosmos. el le depersonalizeaz, transformând totul intr-un meca-

nism al eficienei

Trim ast/i sub domnia cantitpt Dup cum afirma Paul Ri-

coeur. asistm astzi la o criza a hipertrofierii mijloacelor in detri-

mentul scopurilor Omul produce tot inai mult dar tar s mai tie

de ce produce In goana lui dup comoditate, el inventeaz tot mai

multe mijloace, tehnologii sofisticate, dar care îl îndeprteaz de

viaa efectiv (de comuniunea cu Dumnezeu, cu semenii, cu întrea-

ga creaie). Relaiile interumanc au atins o asemenea cot a deper-

sonalizrii, încât nu mai e nevoie de o prezen efectiv a omului

în cadrul acestor relaii. De exemplu, primr-o simpl apsare de ta*

st la bursa de valori se poale nuna o economie întreag, influen-

ând astfel o mulime de oameni, iar a avea de-a face direct cu ei.

E ciudat! Dar ar trebui ca aceste situaii s ne dea de gândit,

Pnn individualism, omul s-a îndeprtat cu mult de plenitudinea

sensurilor existente în natur. El nu mai vede astzi în mediul în-

conjurtor decal o surs pe care s-o exploateze discreionar Omul
lumii desacratizate a pierdut dimensiunea simbolului* pnn mutarea

centrului de greutate de la a fi la a avea. El se amgete c exist,

crezând c fiineaz doar în msura în care are. Ce tnst! E o per-
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spcctiv de/olant. care ne srcete enorm, pnvându-ne tocmai de

bucuria autentic a vieii

Omul socic(â|ilor tradiionale a avut îns o alin viziune despre lu-

me Pentru el lumea era plinii de simboluri, totul era în\ luil de lai-

n Realitatea observabila era fundamentata pe una ncv/ul. lu-

mea de aiei nu exista i nu- s avea sensul dect in strâns legiurâ

cu cea nevzut Istoria religiilor demonstrea/â cu prisosin acest

lucni

Pentru omul arhaic, dar i pentru omul religios al societilor

tradiionale de acum. spaiul nu e doar tuiul profan. Spre deosebire

de omul contemporan, care privete spaiul ca mediu neutru (ne es-

te indiferent dac ne aflm într-o biseric sau in afara ci), omul re-

ligios arc o alt percepie a spaiului. Unele poriuni din spa|iu suni

calitativ difereniate de allclc, in sensul c ele poart mai pregnant

amprentele sacrului, ale prezenei divine. Dumnc/cu i se adresea/i

lui Moise "Nu te apropia aicL ci scoate-i înclmintea din picioa-

re, cci locul pe care calci este pmânt slant'"* Aceast prezena

face ca unele locuri s fie mai bogate flinia! i in semnificaii de-

cât altele.

Aceast percepie este anterioar oricrei concepii raionaliste

i reducionislc despre lume. Experiena religioas premerge oric-

rui wetianschauung produs de cultura modern.
In viziunea omului religios, lumea poate exista doar în msura

in care ea se întemeiaz ca manifestare a sacrului. Pentru a tri in

Iunie observ Mircca Eliade, trebuie mai întâi s o îmemcie/i,

pentru c nici o lume nu se poate nate in haosul spapului profan,

care este omogen Numai "descoperirea sau proiecia unui punct

fix * 'CemruT - echivaleaz cu Crearea Lumii"
1

,

Omul religios construiete imaginea lumii în jurul axis mundi%

experiena spaiului sacru implicând un anumit mod existenial

pentru omul însui, care este influenat Ia modul concret j cotidian

de aceste tipuri de experien. Dar experiena spaiului sacru are

implicaii i asupra modului în care omul face experiena spapului

profan Chiar pentru cineva care nu este ptruns de sentimentul rc-

17

Mirwa Biade. Sacrul ji pf^/bnu/. Huinaniias. Bucuieli, 1992, p, 22.
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ligiosului. un anumit loc are o semnificaie aparte, dup cum un
eveniment trit de cineva d acelui om contiina unicitii leculiu

în care a trit respectivul eveniment. Locul în care am copilrit

spaiul concret în care am cunoscut o persoan drag, locurile în

care am petrecut clipe cu persoana iubit, dobândesc peniru noi o
. semnificaie deosebit. în acest Tel conferim spaiului o anumit
^afectiv itate*\ rezultat din tririle noastre Dar i prezena noastr
în acele locuri reactualwea/â anumite sentimente, pe care le trim
la anumite cote de intensitate. Prezena în acele locuri nu favori-

zeaz doar derularea exterioar a unor amintiri, ci triri efective.

Astfel, chiar pentru omul secularizat, care a desacralizat lumea.

spaiul este relaional in mod distinct cu fiecare din noi. i. mai
mult decât atât. relaia noastr cu spaiul contribuie la întrirea re-

laiilor noastre cu semenii* Faptul cam aflu într-un loc în care am
trit mai multe clipe cu persoana iubit, nu m face pur i simplu

s-mi reamintesc acele momente gândindu-m la persoana iubit

i la ce am trit împreun în acele locuri, pot ajunge la noi trin,

sponnd în dragostea fa de persoana îndrgit înseamn c spa-

iul nu e un teren neutru! Nu avem de-a face cu un spaiu golit de
simboluri, i cu atât mai puin de memoria experienei religioase.

Religiile lumii ne prezint un om care cslc orientat în spaiu

Existena acelei axis mundi ÎI centreaz i în acelai timp îi defi-

nete orientarea omului într-un anumit spaiu Dar mai ales anumi-
te spaii sunt încrcate de sacru Ele se dovedesc a fi adevrate pra-

guri de trecere spre lumea nevzut, in care e înrdcinat cea v-
zut. In acest sens. simbolul din spaiu poate fi acea realitate care

unete nevzutul cu v/utul; din aceast perspectiv, bisericile sunt

prin excelen spaii care comunic cu nevzutul.

In Vechiul Testament lacov, dup ce a avut visul cu scara pe

care coborau i urcau îngerii lui Dumnezeu, Domnul fiind în capul

scrii
.
a denumit acel loc Betcf (casa lui Dumnezeu). Pnntr-o expe-

rien special, acel Ioc este consacrat într-un mod deosebiL acea-

st consacrare special oricntndu-l pe om în lume sau având o in-

fluen concret în viaa sa obinuit. AstfcL omul percepe lumea

în care triete ca o lume inedit, ptruns de sensuri inefabile. 0-

mul societilor tradiionale^ prin viziunea sa profund religioas,

nu-i regsete d.w sensul su: el reoricnleaz i întreg cosmosul,
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sacrul izându-l, ceea ce înseamn câ omul organizeaz cosmosul in

care triete.

Prin eforturile lui, el se strduiete s repare greeala primor-

dial a umanitii El tie i triete cu convingerea c îi \a gsi
sensul deplin doar organizând i recunoscând sensurile adânci ale

universului în care triete. în acest cosmos milizat. simbolistica
este extrem de variat, de profund i sugestiv. Dar aceast orga-
nizare i sacralizare a cosmosului nu doar c-1 face pe om s con-
struiasc praguri de existen, pori spre transcendent, ci îl face
prta la o anumit cosmogonie. Omul îi redescoper astfel sensul
originar pe care i l-a conferit Dumnezeu înc de la creaie, de par-

tener la desvârirea creaiei.

Pentru omul societii tradiionale, spaiul este un cadru de co-
municare cu alic lumi El c în acest spaiu dat. dar are legturi cu
lumea nevzut El este convins c nu totul c "aici", ci acest "aici"
ii e dat tocmai pentru a ajunge "acolo". între "aici" i "acolo" ne-
existând ruptur. Mai ales în anumite locuri ale spaiului, în care îi
duce cxmcn|a de zi cu zi. omul are posibilitatea s experimenteze
realitatea lumii de dincolo. Aceste locun sunt praguri de trecere

spre alte lumi In general, omul religios îi reprezint universul pe
trei nivele: spaiul celest, spaiul teluric i spaiul subteran (infer-

nul) Legtura între aceste niveluri se presupunea a fi realizat prin
existena unei axis mumti, a unei Coloanei care strbate universul,

fiind Centrul lumii

Numeroase mituri i tradi|ii din istoria religiilor atest prezena
unui vast simbolism al centrului lumii Dar aceste mrturii nu po-
menesc doar de existena unei axe a lumii, ci i de faptul c lumea
în care triete omul se afl în centrul axei respective, adic în cen-
trul universului. Pmântul, aflându-sc la întretierea dintre cer i
subteran, trebuie s fie în centrul axei. aa încât lumea în care tr-
iete omul c centrul universului. Mai mult decât atât. spaiul con-
sacrat devine un centru al lumii Omul religios aspir mereu s fie

în centrul lumii, sau mcar într-o apropiere cât mai mare de centru,
De aceea el încearc s-i reprezinte locuina ca un centru al lumii.

Aceast dorin a omului de a fi în centru nu trebuie interpretat
în mod egocentric. Dimpotriv, o asemenea situare îl apropie real
de semeni i de întreg cosmosul. S lum, de exemplu, cazul creti-
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nismului Sfântul Maxim Mrturisitorul dezvolt o cosmologic în-

treag în Mistagogia. în care lumea e reprezentat ca bisenc - ca-

re este expresia legturii dintre nevzut i vzui —, în care cerul co-

boar spre pâmâni iar pmântul tinde spre cer. E viziunea ortodo-

xiei asupra bisericii.

Dar dac întreg cosmosul poate fi reprezentat ca o biseric, cu

atât mai mult biserica. în sensul de loca de închinare, poate fi

considerat centru al lumii Nu întâmpltor, biserica se afl in

centrul satului. Aceast situare conine un simbolism extraordinar

biserica fiind în centrul lumii, omul se alia in centru când se afl in

biseric, i numai aceast poziionare a omului într-un spaiu spe-

cific îl face s triasc deplin sensul existenei. Dar acest sens este

fundamentat in comuniunea pe vertical cu Dumnezeu i pe ori-

zontal cu semenii. Centrul în care se afl nu-i expresia egocen-

trismului, ci plenitudinea comuniunii.

Membrii corn unitii se adun la bisenc pentru a exersa aici

relaiile interumane cele mai autentice, manifestate în gestun con-

crete, în cuvinte, Fiecare e o prezent efectiv pentru cellalt în

acest spaiu, omul îl ajut pe semenul su s sporeasc în ceea ce

arc el mai bun. De fapt. a te situa în centrul lumii înseamn a te si-

tua in centrul existenei: cu alte cuvinte. înseamn a fi în sensul

vieii i a le mica in acest sens. sporind

Departe de a fi un teren neutru, pentru omul religios spaiul în-

seamn un cadru plin de simboluri i dttor de sensuri, contribu-

ind electiv la ordonarea vieii omului. E foarte clar c pentru acest

om cosmosul nu exist decât asimilat unei lumi sacre. Viaa în afa-

ra acestui spaiu sacru nu poate fi închipuit, c un nonsens i, dac
omul îi pierde aceast perceppe a sacrului, el consider câ viaa

nu mai merita trita. Viaa nu poale fi trit decât într-un cosmos
sacru i ca nu poate fi acceptat decât pnntr-o raportare la sacru'

Cât de departe c aceast perspectiv de ceea ce triete omul con-

temporan

Viziunea omului religios, prin contrast, evideniaz i mai mult

concepia steril i searbd a omului contemporan despre cosmos.

Dac pentru omul arhaic situarea în centrul universului înseamn o

actualizare a strii de comuniune, pentru omul de astzi a fi în cen-

tru înseamn a-exersa un individualism pustiitor. Dac pentru omul
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religios a fi in cenlm înseamn pnn excelena a (e raporta i
comunica cu o realitate metafizic, pentru omul secularizat a fi u
centru echivaleaz cu recunoaterea sinelui înlr-o lume de care si
dispun arbitrar. In primul coz. poziionarea omului în centrul unij
versului c o expresie a fiinrii în raport cu divinitatea, pe când îi

al doilea caz. c îneleas ca o posedare arbitrar a lumii. în pnmu
caz, spânul înseamn apropiere de Dumnezeu i oameni. în al doi-
tea spaiul c motn de separare între oameni (a se \edca islona râj
boaielor pentru cucerirea de spaii "vitale").

SacraUtalca cosmosului nu e redat doar pnn coordonatele salte
spaiale. i timpul c perceput lot in sens sacru. Se poale vorbi la o-
raul religios de o nostalgie a paradisului- în sensul de nostalgic duT
pa timpul originar, tendin de a recupera acest timp primordial O-i
mul triete cu nostalgia lui i/h tempore. Pentru el fiecare clip e oansa de a recupera acel timp. Din acest punct de vedere, pcn.ru o-fmul arhaic timpul e reversibil (prezentul e o posibilitate de recupe-
rare a trecutului!). Aceast situaie e trit intens la fiecare sârb-

1

toarc Celebrarea srbtorii evideniaz sacralilatca unu. anumit
timp. Fiecare srbtoare reac.ualizcazâ acel timp primordial, para-
disiac. in care Adam vorbea cu Dumnezeu, nefiind o repetiie mo-
notona a unor acte culticc; srbtoarea c ocazia de transfigurare a!
timpului istoric ui timp supraistonc. o ans de transfigurare a pre-
zentului efemer în \ cnicie

.

Timpul srbâioni este prin excelen kwros. un timp al iui
Lhnnnc/eu

:

in care se înltur chinul datorat rupturii dintre trans-
cendent i imanent

"Srbtoarea e sentimentul luminos al unpansirii tuturor din ace-
lai sens. care ajunge sâ umple toat realitatea conceput ca o ne-
sfârit ordine prezidenial. Srbtoarea este existena unificat i
iranshguratâ. Durerea de a împri existena în dou - cci o ase-
menea durere exist -. în lumea de aici i lumea invizibil, care s-a
precizat m dualitatea fenomen-noumen din filosofia kantian dis-
pare în sfârit in mare parte in srbtoare i, in orice caz. nu mai

w
Ibidcm,p.64.
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este un chin"
1
'. Timpul nu mai e vzut ca un duman care trebuie

.iiiiImî.il ci mai degrab un cadru revelator pentru posibilitatea con-

laciului cu venicia "Atunci înceteaz concurenele, limiinle.

problematizrile, cerul devine marca fresc a vieii, omul capt
zelul de a înfptui acordul complet cu Creatorul, cu existena ge-

neral, cu ci însui
-

""'.

In contrast, omul pragmatic al zilelor noastre subordoneaz timpul

intereselor sale. De fapt. el nu mai triete în nmp. ci sub domnia
timpului De multe ori el devine o victim a propriei agende, sub

presiunea unei viei bulversate de agitaie i stres. Inclusiv timpul

srbtorii i-a pierdut semnificapa sacra. Vasile Bncil observ:

"Azi nivelm lotul Nu mai tim c existena are atâta valoare cât
srbtoare realizeaz, cât suflu de srbtoare pune în lucruri i ges-

turi. Nu tim i de aceea ducem o lupt surd contra srbtorilor în

ceea ce ele reprezmi autentic... La moderni srbtoarea dec-

zând. timpul reapare ca zdrnicie, ceea ce e cu atât mai dramatic

cu cât omul de azi. fiind atât de frecvent imperialist, nu se resem-

neaz uor s i se anuleze absolutul dorinelor"^

i totui, cum deja am observat. în anumite momente, chiar t omul
dezrdcinat din tradiie poate avea o alt perceppe a timpului, ca

i în situaia unor locuri dragi. De exemplu, atunci când petrece

clipe cu persoana iubit sau îi reamintete de cei dragi, viaa omu-
lui parc sâ fie racordat la o alt dimensiune a timpului Acum pen-

tru ci timpul nu mai este dominat exclusiv de pragmatism, nu mai

înseamn doar bani. Aceste clipe sunt încrcate de o bucurie care

foreaz barierele efemerului. Acum timpul înseamn via!

In concluzie, pentru omul religios, timpul nu e o succesiune neutr
de momente Timpul esle cadrul în care se dcslaoarâ o sum de e-

veuiinenlc, având o dimensiune calitativ. Omul religios, ancorat

în tradiie, nu reduce continuumul spaiu-timp Ia un concept ab-

f
Vasile fflncUi Puhul $drbâtorii\ Anastasia, Bucureti, 1998. p. 56.

!0
/&Kfem.p.5&
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stracL Once tradiie sacr surprinde rclaionarca spaiului i a tim-

pului cu lumea i viaa. Este o perspectiv dinamic ce accentuea/

taina transfigurrii omului i a întregului cosmos (transfigurare ca-

re poale s înceap înc de acum i aici).

2.2 Timpul i spaiul în experiena cretin

Menirea noastr ca oameni este aceea de a regsi (nu de a imentaf)

sensul timpului dat de Dumne/cu Posibilitatea existenei timpului

este dot în cugetarea lui Dumnezeu, care a proiectat timpul ca di*

mensiune în care s se concretizeze un rspuns liber din partea

omului la chemarea de iubire, \cnic£L a lui Dumnezeu.

Cred c în aceast perspectiv trebuie înelese cm inieIc rostite

de Ecclcsiast vreme c s te nati i \reme s mori: \rcme esle s
rneti i vreme s tmduieti: \rcme este s plângi i vreme s
râzi. vreme este s iubeti i vreme s urti {EccIesiostuL 2. 1-8)

Aceste cuvinte nu ar trebui înelese în sensul câ omul ar dispune de

timp i ca arc uciuc s fac de toate; s se nasc, s plâng, s râ-

d, s iubeasc etc Omul nu dispune de timp. el triete în timp t
are menirea s regseasc sensul încorporai de Dumne/cu în timp.

sa profite de "anse \ prin care se exprim voina lui Dumnezeu,

Expresia "vrenie este" nu înseamn c omul arc vreme. Este di-

ferena fundamentala intre a fi i a a\ea< Omul nu are timp. el este

în timp. i fiind în timp este capabil s actualizeze Ia momente di-

ferite sensurile proiectate de Dumnezeu în timp. El se afl într-o

micare care converge spre Dumnezeu l din aceast perspectiv,

omul triete timpul ca o înaintare spre venicie *

Cum ne-om explica altfel c marii tritori cretini au ump de

toate? Pare c ei au mult mai mult timp decât oamenii obinuii: de

fapt, ei fiu au timp mai mulu ei sunt în timp. Oamenii duhovniceti

au regsit rostul firesc dat de Dumnezeu timpului. Aceti oameni

descifreaz semnele timpului, identific voia Iui Dumnezeu ex-

primat în timp i fructific timpul realizând ceea ce îi împlinete.

Ei triesc adierea veniciei înc de aici, actuaiizeazâ lirnpnL pre-

r

Pr. prof Dumitru Stniloae. /isus Hrtiros. lumina hmti i imiwnnezeitorut

omului. Anastasia, 1993, p. 166.
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lcându-I în eternitate. Apocalipsa (10. 6 1 arat câ "timp nu va mai
fi", ceea ce nu înseamn anularea timpului, ci transfigurarea lui în
eternitate, schimbarea modului su de a fi. prin omul care a ajuns
la comuniunea eu Dumnezeu.

Fcclesiastul descrie explicit rostul timpului, dup ce enun vre-

mea tuturor lucrurilor: "Pe toate le-a (acut Dumnezeu frumoase i
la Hm/m/ lor. el a pus în inima lor venicia* dar Iar ca omul s
poat înelege lucrarea pe care o face Dumnezeu, de la început pâ-
n la sfârit"

Fiecare lucru arc un rost al su, un timp al su. Dumnezeu a pus
dintru început în firea lucrurilor \cnicia ca stare potenial, care
urmeaz a fi actualizat în timp, îns omul nu are de obicei corecta

percepere, total, a timpului El nu depete de obicei viziunea
secvenial despre timp. Pe când pentru Dumnezeu nu este timp:
este doar venicie'

Trebuie s înelegem fiecare clip ca o ans de sporire a noa-
str in comuniunea cu Dumnezeu Timpul ne c dat. e un dar pe ca-

re l-am primit, nu îl avem noi Având aceast reprezentare asupra
timpului, viaa noastr poate fi îneleas in mod fundamental di-

ferit, înelegând i trind timpul ca pe un dar al lut Dumnezeu, a-
vcm ansa de a-l transfigura în venicie, dar numai in comuniune
cu Dumnezeu, nu pnn noi înine.

Este foarte sugestiv c oamenii duho\niccti. i în general omul
ancorai în tradiie, nu folosesc în exprimarea cotidian afirmaia
"am timp", ci spun: "dac d Dumnezeu", "dac imi ajut Dumne-
zeu

. Aceti oameni fac anumite lucrun nu dac au timp. ci dac
Dumnezeu le îngduie, dac ii ajut, dac acestea se înscriu în voia

lui Dumnezeu, trind astfel cu tiina c Ie îndeplinesc nu prin pu-
terile proprii, ci în comuniune cu Dumnezeu

Pentru a ajunge s triasc o asemenea stare, c nevoie de a tri
viaa ca o permanent stare de rugciune De fapt, a tri în timp în-

seamn a tri în sens. în viaa real Riscm s ieim din via în
momentul in care percepem timpul în dou situaii extreme, când
trim sub timp (agitaie, vitez, stress. devenind victime ale propri-

ilor agende) i cjnd trim in afara timpului (aa zisele momente de
plictiseal) A îminge timpul înseamn a tri în el pentru a-l dep-
i, pentru a-l trai.sfigura. Valorificarea lui trebuie îneleas într-un
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sens superior celui pragmatic, ca bucunc de sensurile luminoase

ale existenei, dale de trirea timpului; a câtiga limp nu înseamn

a obine cât mai muli bani. A câtiga timp înseamn a câtiga via-

a! Aa vom înelege îndemnul paulin de a ^rscumpra \rcmea".

Timpul a aprut o dal cu lumea creat, dar e legal de \ cnicic,

'

Exista o strâns legtur între venicie, timp i creaie Timpul nu

rmâne exterior creaiei, ci c condiia înaintrii acesteia spre Dura-

1

nezeu, cadrul unei relaii între Dumne/eu i creaie, w/and \iitoa-

rea unire desvârit intre Dumne/eu i lume. când timpul \ade\c-|

ni con, similar eternitii. Dinamica saltului creaiei din timp într-

lume transfigurat pentru venicie sublinia/ cât de mult creaia cs-J

le pentra Dumnezeu, cât de mult e legat de eternitatea lui Dumi
zeu. Timpul, în experiena cretin, arc un caracter eminamente es-

halologic (in "Tatl nostru" rostim: "vie împria la!"), dar

important ca exponenta cretin a timpului sa nu fie o simpla

teptare.

E necesar o distincie intre turiras* un timp al lui Dumnc

care ne permite s trim înlr-un mod autentic clipa, i chrono\\

timp a) oamenilor, monoton i liniar. Clipa kairotic recapitulez

trecutul, dar într-o perspectiv cshatologic (i astfel trecutul, pre-

zentul i vi norul se unific), pe când clipa temporal este separat

de trecut i viitor, trire în monotonia unui pre/ent liniar. Tim]

kaitolic nu c fragmentat în irccuL pre/ent i viitor, ci e sacrali/al

experiena duhovniceasc, inund trecutul, prezentul i \iitoruI, înlr-

un mereu aatm
,

In experiena cretin, timpul este indisolubil legat de venicie.

Sfântul Maxim Mrturisitorul afirm ca "raiunile timpului sunt în

Dumnezeu" , ceea ce înseamn c nu eternitatea c vzut din un-

ghiul timpului, perspectiva fiind invers: timpul se raporteaz la c-

temitate

:<
P. Florensky, Stâlpul ji temelia . litwânilui, Poliram. 1999, p. 133. Ct V,

Ciomo, Timp si eternitate. Paideia. 1998. p 149.

' Ct'. pr. Dumilru Slniloac. Teologia dogmatic ortodox, volumul I,

EIBMBOR. 1996. p. 125.

*7WAw,p. 125
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Concepia personalist i comuruonalâ a teologiei rsântenc fa-

ce ca reprezentarea spaiu-timpului s poarte amprenta intersubi-

cctîvitîi divine Spaiul i timpul nu sunt realiti neutre, obiecti-

ve, ci sunt raportate la Dumnezeu Dei Dumne/eu rmâne trans-

cendent coniinuumului spaiu-timp. el c prezent în lumea noastr,

de unde posibilitatea sacralizrii timpului i a spaiului Timpul i

spaiul reprezint cadre în care sunt actualizate relaiile mterperso-

nalc dintre oameni i dialogul dintre Dumnezeu i creaie. Dup
cum sunt ncluali/ate tendinele persoanelor umane, spapu-timpul

poate fi o realitate chinuitoare, despritoare, care implic distana

dintre subiecte (în situaia când persoana e agentul propriului ego-

ism), sau poate deveni o realitate sfinit! care s-i apropie pe oa-

meni unii de alii i întreaga creaie de Dumnezeu.

Aceast \cdcrc personalist asupra timpului se contura înc la

fericitul Augustin. care ii airibuie o dimensiune interioar. Intuind

dimensiunea psihologic a umpului. reloionnd timpul cu sufletul,

fericitul Augustin subliniaz încrctura luntric a umpului. astfel

incâl a\cm de-a face cu un timp calificat, difereniat, nu echidistant

i neutru El recunoate c ceea ce este msurat nu reprezint natu-

ra timpului: concepia liniar i gcoinetrizai mi ofer o soluie

mulumitoare în ceea ce pricete natura timpului"

Perspectiva cshatologic asupra timpului ne ferete de pcatul

triumlalismului. în care. din nefericire, cdem de attea ori. Adesea

uitm de statutul nostru de pelerini în aceast lume ("nu avem aici

cetate stabil". Evrei. 13. 14), iar aceast tendin foarte periculoa-

s, generatoare de aulosuficient. ne determin s renunm la res-

ponsabiliti Eludm în acest fel exigenele cele mai înalte i mai

imediate ale vocaiei noastre de cretini.

Timpul Bisericii e un limp al pocinei, al convertim (mcianoia

presupune o prefacere adânc a mentalitii i a modului de a fi)"

Pentru depirea autosuficienei. a tendinei tnumfalîste. trebuie s
observm ci împotriva acestui timp al ambiguitii. Mântuitorul

lisus Hristos ne ofer un timp al încercrilor (Hristos nu-i ine pe

"cldicei"). Hristos nu ne-a promis un timp panic, ci dimpotriv.

a Fericitul Augustin, Confessione-t. EIBMBOR, 1994, p. 354.

a H I. Marrou. Teotopa istoriei . Instimtd European. Iai, 1995, p. 84.
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un unip de încercri, când toi cei care ne vor da morii vor credec ofer astfel o jertfa plcut "dumnezeului" lor (cf han, 1 6. 2).
Timpul liturgic este prin excelen kairos. un mediu adecvai

pentru depirea comoditii i a autosuJicicnei. Liturghia este
laboratorul transfigurrii spaiu-timpului La începutul Sfintei Li-,
turghii. diaconul anun c timpul liturgic e \remea oportun de a
fi cu Dumnezeu, de a realiza lucrurile pentru (Domnul i asemenea
lui In Biseric, ins. nu doar momentele trite in liturghie con-
stituie oportuniti pentru transfigurarea chronosului în kairas, ci i i

perioadele anului liturgic Spre exemplu, vremea Postului Marc es- '

te perioada unui timp oportun, privilegiat. Acest timp este calificat
i îl orientea/ pe om. prin pocin, spre mântuire i desvârire.
Postul Mare c timpul oportun pocinei .

Mislagogia timpului liturgic depete atât ciclicitatca orizonta- I

l a timpului cât i liniaritatea lui nedifereniat, imr-o asemenea
viziune, dei ciudat nu se mai poate reprezenta ciclicitatca timpu-
lui ca un cerc, reprezentare potrivit mai degrab concepiei omu-
lui antic despre timp, exprimând zdrnicia timpului îneles ca des-

j

lin implacabil Dar timpul nu ponte fi reprezentat nici pnntr-o linie
continua, marcat de o succesiune de clipe ncdifercniate. Timpul
liturgic, dei repetitiv i ca atare ciclic, este deschis spre vertical.
marcand ascensiunea creaiei ctre Dumnezeu. Astfel. într-o misia-
gogie a timpului liturgic, se ajunge la o reprezentare in form de
spiral. Într-o astfel de micare ascendent se depete micarea
circular în plan orizontal, proprie umanitii czute. înlnuite de
cantitate .

Contientizând aceast dimensiune a timpului i trind timpul
conform exigenelor cretine, ajungem s sesizm tot mai clar c
sfinenia e menirea ultim i cea mai înalt a istorici. în faa sfine-
niei înelegem caracterul cshatologic al prezentului trit

Când meditm asupra veii sfinilor notri, a marilor contempla-
tivi, a misticilor, nu simim c au cunoscut, in clipele lor privilc-

1 Mak
T,°

S Simonopctrilu], Triothd explicai. Mistagog* limpulm 0*000
Dews. Sibiu, 2ooo; p 284.

'

" Mm, p. 389
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gjaic. ceva ca o anticipare a strii ndjduite? Viaa la care au uns

ei nu era de o natur diferit de aceea pe care ne-o va aduce cs-

haiologia: la limit, am putea zice c pentru ei nu mai exista dife-

rena eseniala între a tri in istoric i ceea ce va fi viaa preafe-

ricit de dincolo de aceast istoric" ~.

Sfântul este simbol al veniciei prezente în timp Aceast realitate

este reprezentat de imaginea lui Melchiscdcc. despre care Scrip-

tura spune c c "fr lat i iar mam*, ncavnd "mei un început

al zilelor, nici un sfârit al vieii" (Evrei. 7. 3). Aceste expresii vor

s evidenieze faptul c Melchiscdcc se ridic la asemnarea cu

Dumnezeu. depindu*i. prin sfinenie (adic pnn maniera divin

de vieuire», propria condiie. Sfântul, ajungând la msura induni-

nczeirii hariec. trans figureaz. în experiena sa. umpul in venicie.

Tranziia ctre eternitate nu e doar o problem eshatologicâ ci ine

de sfera vieii spirituale, independent fa de condiule temporale

sau non-temporale. Timpul i spaiul pol fi abolite în orice punct al

vieii umane, chiar pe pmânt dac sunt depite prin virtute i

via duhov niceasc. afirm Panayotis Chrisiou "

.

Sfântul Maxim înelege textul din Evrei. 7. 3 în sensul c Mel-

chiscdcc. prin struina in virtute i har. biruiete legea firii Legea

natural presupune o natere, un început i un sfârit dar naterea

duhovniceasc, ndicându-sc deasupra oricrei opoziii dintre irup

i suflet, face ca întreaga fiin uman s lîe ptrunsa de har. înve-

nicindu-sc. Sfinindu-se pnntr-o struitoare ascez, omul se împr-

tete de harul necreat aa încât, dei triete într-o existen na-

tural, în limitele timpului i ale spaiului, nu mai poate fi definit

de aceast stare natural. Pnn virtute i cunotin. îndumnczeindu-

sc. el i-a depit firea. în acest fel. sfântul este caracterizat de sta-

rea de dincolo de acest veac. întrupând înc de acum slava celor vi-

itoare""
1

. Sfinenia nu este circumscris de timp; ea este modul de a

fi al veniciei, un mod de via situat dincolo de barierele spaio-

tcmporale ale lumii create.

,?
Henri Manou. op. cit. p. 91

.

,J
l*anayotis Chr.stou, "'Maximas Confesor On Tîw Infiiuty Of Man" in Ma-

ximia Conjes.wr, tribourg, 1982. p. 144.

u
Sfântul MaxrnMarransitomL.4mtojîBa. EIBMBOR, 1983, p 139
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l:\penenta sfineniei, ca via dincolo de timp {dar posibil in
ump). nu înseamn doar o stare a minii, de cugetare intelectual
ci presupune c întrega fiin, la modul cel mai concret, doine
asemeni* lut Dumnezeu în acest Tel. sfanul Maxim poate vorbi.
rcfcrindii -ic Iu Mclchiscdec. despre o intiprirc vzut a lui Dum-
nezeu in sfânt pânfi într-acolo încl sfântul dewnc icoan \ic a
Hristos Sfanul devine asemenea lui Hristos. Arhetipul creaicr.

Aceeai perspectiv duho\ niceasc apare si în pnvina spaiu-
lui. Dumnezeul trcimic c mai presus de spaiu, dar C pre/ent în spa-
iul lumii în care trim Spaiul este perceput de teologia rsritea-n ca mediul in care se actuali/ca/ comuniunea dintre Dumnezeu
i creaie întocmai ca timpul, spaiul semnific un interval care es-
te dat pentru a li depii prin realizarea unei comuniuni cu Dumne-
zeu, intre noi înine t eu inlrcgul cosmos

Spaiul nu-i terenul neutru al unui univers rece Configurat pnn
planul sau raionalitatea dumnezeiasc, ci poart i amprenta subi-
ectiv itn oamenilor care triesc in ci. aa cum spaiul în care eram
obinuii cu o anumit persoan ne face simit prezena persoanei
respective chiar dac ca lipsete fizic

: '

Teologia rsritean a deztoliai mereu aceast perspectiv di-
namic a transfigurm Taina cretinismului este transfigurarea
creaie- Poate tocmai de aceea, pentru ortodoci, rmâne emble-
matic srbtoarea Schimbrii la fa Su doar umanitatea lui lisus
sa împrtii atunci de lumina necreat, ci întreaga creaie Uni-
versul fizic, al spaiului i al timpului, nu va înceta niciodat s
existe Am ajuns la cunotina c tot ce face Dumnezeu dinuiete
ut veci spune kccltsiastul (3. 14).

Acest cosmos, desfurat în coordonatele safe spaio-icmporatc.
va fi transfigurat i aceasta se va face copleind i depind spa-
iul i timpul pnn iubire Nu se poate ajunge îns la acea «arc de
iubire desvârit pnmr-o anulare exterioar a spaiului i a tim-
pului Chiar dac trim intr-o epoc a \1tc2ei. nu avem cum depi
cele dou coordonate pnntr-o cretere a vitc/ci exterioare vom
lacc doar pnn asumarea i traenonzarca lor. dup ce vom fi ac-

-\lbulem |> 142

Pr. D, Siâniioae. Ttologia dogmatica onottaxâ. volumul L p. 132
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tualizat toate sensunlc incorporate de ele. in perspectiva cterni/ni
lor

tiin i teologie

Spre o evaluare noua a raporturilor
1

IX ' '"V/i/l/fc'

Dincolo de "insensibilitatea metafizic" a numeroi contemporani, pe
care Chnsios Yannaras o pune pe seama inculiuni tiinifice sau a pre-

lenici gratuite de tunilicrtaie. se pare c vechiul 51 clasicul conflict

intre tiin i teologie i-a mai tocit aspentilc. dac rai pnn maiunia-
tc. cel puin pnn politeea prilor In acest contevi. excesele care mai
apar nu pot fi considerate ca simptomatice pentru noua relaie care se
contureaz Excesele la carem refer sunt scientismul i e\ la\ u proa-

st, nwmfcstn ale modernei separaii între public i pnvat
Dac Platon vorbea de exigena unei ceti guvernate de filo-

sofi, scientismul schimb subiectul tnu i inienial. afirmând o so-
cietate dominat de nou eroi ai civilizaiei tsau poate civilizatonf.
oamenii de tiin Motivaia e simpl iar soluia ofent. in stil sco-
lastic, pnntr-un exerciiu logic, pretinzând a avea o eviden con-
strângtoare (1) tiina este singura cunoatere autentic. <2i tiin-

a poate rspunde tuturor înirebânlor teoretice i poate s rezolve
toate problemele practice. (3) este legitim s tic încredinate oame-
nilor de tiin loalc afacerile cetii Cu alic cuvinte, scientismul

I exiul de lafâ. Ui 'inginc o conlennij su4muta I., hkuluieu de tuKâ a I m-
ver*iiatu dai tiucureti 1 : uprdie 1 9'rt, *ub egida ASCOft >. j nun tbil pubh-
L»t uxr-o pruna versiune, in Umamh hiscncese IVW. ed Arhiepiscopiei Uu-
turetitor, 1 998. ? (modificai 1 in Areopag 2'\ 999 AceasU este o versiune re-
iiianiali, dai perspi-euva prugreidof pe care le-am tacul intre ump
Dt^te poaulaiele scientismului. 1* lura in cartea Ilatianului trancez. Jcan-

t'ierre Loochamp. Science et crrntmce. IlesdccdcHrouvver. 1992. pp. 211-
2 1 2: de asemenea. Isabelle Mourral A I«ns MUJet Precis de pkdoMtphie
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vrea s acrcdttc/c ideea câ singurul criteriu axiologic in sfera

blica. cnicriul prin excelent nu poolc fi decât cel limlific.

cealalt pane. ceea ce am nuntit cxlavia proasta se manifest ca re*

tragere ui sfora privat, de multe on a naionalitii, în refuz tiiâ dej

orice tiin. Interesant c, în Epistola ctre romani, sfanul Pa\el

critic atât cunoaterea orgolioas ci i evlavia fr coninut.

în ceea cem privete, nefund partizanul \reuneia din cele do*]

u extreniisme amintite mai sus. conflictul nu exist. Aceasta nu|

înseamn îns c nu vd un fapt important: c tiina $\ teologia)

sunt dou apropieri diferite fa de realitate.

Problema conflictului se pune mai ales pentru rc/uliatelc dife-

rite la care se ajunge prin actul tiinific i prin actul teologic DacS|

teologul se strduiete intru sfinenie, omul de tiin cam în mod|

evident cunoaterea Altfel zicând, actul teologic presupune o|

transformare a întregii fiine umane în procesul cunoatem. în timp]

ce actul tiinific vi/ca/ prioritar extinderea perspectivei umane
|

sau mai precis lrgirea minii pe msura realitii percepute* Dife-j

renta notat este semnificativ, dar nu uria, de vreme ce nu sunl|

posibile nici cunoaterva Iar un spor existenial i nici desav ri-j

rea fara cunoatere.

Ceea ce Ic constituie în acte compatibile rmâne faptul c prin]

ambele se caut ieirea din ignoran l implicit, din rigiditatea ca*|

re ucide Poate, de asemenea, i faptul c sunt, corelativ, dou pn-!

vin care au nevoie una de cealalt, dai fund c una se ocupa mai

mult de domeniul interioriti i sau al subiectivitii iar cealalt de

cel al exterioritii sau al obiectivittii Or, ceea ce ar trebui s aib
în vedere orice domeniu al cunoaterii i creativitii umane este

tocmai realizarea omului deplin.

Premise, interese t criterii diferit»

In Trilogia cunoaterii. Blaga nu înceta s aminteasc faptul

orice cunoatere este rezultatul metodei utilizate Dac aa este. îi

pour le nronde tcchmque^ Ed Univcraiaircs, I994 f p+ 94; Basarab Nicolcsco.

Tiwisdisciptimritatea. Xtanifest Polirom, I999 f p. 19 i 133-135.
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seamnâ c rezultatele «fonte ale actului teologic i ale celui tiini-
fic provin din premise, interese i cnlern diferite.

Premisa actului tiinific c exigent descrierii lumn i a vieii a
realiiapi in sine. Cel puin pentru mentalitatea raionaliti a începu-
turilor modernitp,. aceasta însemna cercetare pura (tun pentrutuna). dincolo de once semnificaie.

Terenul era deja pregtii în discursul carlesian. care contesta lu-
mi. fi/,ce ea Halca scmnifica.e. - în tradiie galilecani pentru
Descartcs realitatea era numai geometne. forme in micare. Sapere
fflWfc., îndrznete s cunoti!", astâ/i este din ce in ce mai ciar câ
deviza kantiana a lumimsmului nu desemna mai mult decât efortul
romantic al descrierii exhaustive a lumi. Nu întâmpltor era. de la
Ucscartes. atât de importanta enumerarea, încercarea de a cuantifi-
ca (dea

:

epui/a?) toate clementele necesare elaborau unei "ide.
clare i distincte". Welîmschqumg**m doar o suma de cunextin-c a crui concretizare excelent rmâne enciclopedismul i cruia i
se aplica perfect butada lui Noica. dup ce am cunoscut atâtea a
verttt vremea sa mai . înelegem câte ceva (o versiune modern a
latinescului nun multa, sed multttm).

Astzi este evident ins o mutaie in mentalitatea tiinific unaccent pe cutarea înelegerii, a semn.fi capilor chiar, accent care odeschide adesea câire interpretarei finalism.
Teologia pornete ins dintru început de la o alt premis' nu

descrierea lunm este prioritar, c. înelegerea ei. Teologul chiar
daca aceasta acoper de ob.ee. o oarecare . tejustineatâ ignorant
in ce pmete detaliile vieui i ale unhcrsului. caut semnificaia
lumu sau înecarea s o asume ea mesaj dinspre Dumnezeu. Jn cema pmete. cred c e! ma nu are posibilitatea unei alic opiuni
daca ;rca s rmân fidel codului în care Scriptura m prezint in-formaia Pentru câ. bunoura. referatul biblic despre crearea lumii
. a omului nu este propriu-™ o istorie sau o tiin a creapei .cums-au înelai muip a crede), ci un discurs prin excelen teologic fa-a de care istorisirea genezei umane i cosmice are rolul secundar
de argument: ceea ce e. ma de la un singur Dumnezeu; do unde

h!5£!S2*V*
a pânUor Aadflr- Ie0l0Bul "" * **» <*upa

in primul rând cu descrierea lumii, ci de urma lui Dumnezeu în Iu-
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me+ Pentru el. lumea se lmurete prin trimiterile ci permanente

spre Dumnezeu.

Cutând acum înelegerea lumii, tiina se colorea/ mistic, în|

timp ce teologia, profitând de imaginea realitii pe care io pune la
|

dispoziie tiina, are posibilitatea unei noi contemplri a lumii
1

.

Aceasta nu înseamn îns c cele dou demersuri se pol confunda.

De altfel confu/ia este exclus chiar i în condicile în care incti

dclc tor sunt. cel puin formal. în ca/ul raportului dintre teologi)

rsritean i cercetarea tiinific, aproape identice

M refer la faptul câ ambele accept cunoaterea ca re/ultat d
unei filtrri complexe, într-un demers experimentala cnHeaiionisU

In cazul tiinei, este vorba de (1) teorie, de (2) experiment i
(3) consensul comunitii tiinifice. In ce privete teologia, estt

vorba de (1) formularea unei dogme sau pur t simplu de o con*

clu/jonare nou pe marginea credinei, de (2) verificarea conseci^

elor dogmei sau a noii concluzii in laboratorul liturghiei, al cx|

enei cretine, al vieii Bisericii, i de (3) exprimarea tuturor sau]

majoritii Bisericilor locale in favoarea formulrii rcspecti\c. Mi

mult, forma adesea matematic prin care se exprim cele mai im

te tiine (din categoria hard sciences. legate de fi/icjj nu e dclod

strin teologiei, dac ne gândim la ecuaiile prin care siantul Ma-

\im Mrturisitorul cula sâ expun coninutul credinei in secolul]

al aptelea, încercare îneleas în mod eronat de obicei, ca specula»

ie numerologic de factur ocultist.

Dac metodele lor, chiar similare, nu duc la identificarea celor|

dou demersuri, e pentru c premisele lor presupun conmuiun d»»|

ferite, coninuturi care se exprim deja în sensul unor criterii di feri-

1

te. Asupra acestora voi reveni dup discutarea intereselor celor do-|

ua domenii.

Dincolo de similaritatea metodelor i de apropierea perspectivq

lor (semne ale maturitii ambelor domenii), tiina i teologia

mân diferite i pentru divergena intereselor la nivelul concret

crora se manifest premisele discutate mai sus. Mentalitatea refl

gioas structural oncmi act teologic, c dominata de utilitar dam

1

Cf cardinal Paul Pouiard, "Science et foi; pour un nouveau dialogue'*. in

L'osservaton romano, nrJW7 mai 1996, pp. 9-IO
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în mod curent i se atribuie o conotaic foarte abstracwdcaltsl A
yft pentru aface. a înfptui pentru a tk*\vnK aeesta este cuvântul de

fdnio Teologul nu c interesat dccai de ceea ce îl poate conduce la

plusul existenial, la viaa îmbogit: cu atle cuvinte, el selecteaz

permanent, se oblig mereu la restrângerea ana de investigaie, re-

strângere care nu trebuie îneleas cantitativ insa. ci în sensul con*

centrrii, at direcionrii precise a interesului, al intensificm, aa
încât prin ceea ce cunoate sa devin mai mult (s se identifice cu

ceea ce cunoate, sa fac din cunoatere - cum înelegea Ansiotcl

- propria sa fiin) Teologul nu caut ineditul, el e\plorea/S un dat

inepuizabil

La rândul su. mentalitatea tiinific e dominat de cuno/ttate.

dincolo de utilizrile re/ultaldor ci în tehnic, utili/n secundare

de altfel fa de interesul prioritar al actului tiinific, a cerceta

pentru o $0 Aventura cunoaterii m sine Aceasta înseamn c.
dincolo de pragmatismul prin care este în mod obinuit caracteri-

zat, timp este funciar mai "teoretic" decât teologia Poate c de

aceea devine adesea poe/ie sau. cum o vedea Einstcin. religiozi-

tate
1

îmi pare foarte important, de aceea, demersul lui Anton

care afirma necesitatea schimbm mentalitii de (tp european in

direcia edificam omului prin cunoaterea care. pan nu de mult I-

a ocolit sau strivit "a cunoaic realmente înseamn j ff\ spune el'

In acelai timp. nu pot s nu obsen simetria perfecU a istoriei u-
inei anfice grcccti t a celei moderne, amândou strâbâind ace-

leai clape, cunoscând aceleai v irste mitica, pozitivist i misti-

ca.

Toalc reperele amintite trimit însâ la criterii dileme întru cerceta-

rea realitii Drumul strbtui de teolog este 'V? ailevon el pornete

de la darul revelat, de la o certitudine - faptul revelrii absolutului

in trupul uman i în mijlocul lumii, pnn Hnslos -, cutând sa se

J Cf Albcrt EinslejL Cum vârf eu lumea* Humamtas. 1992, pp 244. 254 #

* Cf Anton Dunuinu. Cituri eleate t cmttvrt heructerttce* Cartea

mmi«=ascaul^7,pp 197-108
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plaseze in aceasta, s se identifice cu ea^ sa o triasc pentru a ex-

perimenta astfel întregul adc\r ascuns în acel dai rc\cla( Dup
sfanul Maxim Mrturisitorul, teologul e preocupat s contemple în

origine (in cazul nostru, datul revelat) finalul, dup cum. abia ajura

la acest strit. poaic înelege aulentic posibilitile date in acel in*

«put {Alfa i Omega se cxplicilca/â reciproc).

Pe scurt, ci nu accept alt drum în afara celui descris i deschis

deja "de sus": altfel spus. a renunat la triumfalismul gândim uma-
ne, la revendicarea acesteia de adc\r autonom, fie i construit pro-

gresiv, cum vroia Anton Dmnitriu
1

. Opiunea lui c motivat clar de
utilitarismul mentalitii religioase.

Drumul strbtut de omul de tiin c îns spre adevr fr tea-

m, el pornete adesea, iconoclast, dac nu de la cartcsiana îndoia*

la, cel puin de la o intuiie care neag tot ceea ce se tia pan a-

tunci. sau ajunge la un rezultat de ncgndil la începutul cercetrii

i, importam de amintit de prea puine on reflectând la triili/ârile

descoperirii sale (cred c aceast not rmâne în \igoarc chiar t
ast/i, când el este pltit s cercctc/c cc\a) Pe scurt, efortul lui râ*

mâne în mod necondiionat cerut de curiozitate, iar motorul aces-

teia rmâne incertitudinea.

Dup Karl Popper. tiina nu poate progresa decât lerificându-

i permanent poziiile, renunând la orice ataament comod fa de
certitudinile sale de la un moment dat Sintetic, drumul cunoaterii

tiinifice spre ade\r se desfoar dup schema Pi - TT - DC -

Pi, unde prima problem (PiK formulat ca iconc testabilâ. de-
monstrabil (TT) este supus discuiei critice (DC) i soluionat
prin evidenierea unei probleme noi (P2)

2

Pe scurt, i geometric vorbind, drumul teologiei este unul al

verticalei, al aprofundrii viziunii, în timp ce drumul tiinei este al

orizontalei, al acumulrii datelor.

[Ot\ibidem9 p. MI.
: Cf Karl R. Popper, Xâtul contatutm, Tra, 1998, pp 187-190 i 204-2IX
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Provocarea tiinei

Dincolo de diferenele descrise, este un lucru cert c teologia nu

mai poate evita luarea în caicul a datelor oferite de cercetarea ttin-

jificâ Chiar dac pcnctrca/ mai greu în rândul maselor, mulumi-

te de victoriile superficiale ale modernitii . rezultatele tiinei se

impun trcptal ca premise ale unet noi mentaliti (coninând i pre-

misele unei noi axiologn. sau ale unei axiologii. pân acum refu/a-

lâ de paradigma "clasic", naturalist) Or, diacronic active. Biseri-

ca lui Hristos i ceea ce ar trebui s lîe contiina ci \ie. teologia,

trebuie s se introduc in noua mentalitate dac vor s fie luate in

calcul i mat ales. dac vor s fie eficiente intru inseminarea cre-

dinei pe solul (cultivat de acum artificial al) contiinei umane
Mai precis. Biserica i teologia ei trebuie s \ orbeasc i limba ti-

inei, aa cum au inv|at s comunice cmntul lui Hnslos în limba

filosofici greceti, spre exemplu.

Dar provocarea tunici presupune cc\a mai mult: imaginea ti-

inific 3 uni\ersului i a \tc|u deschide teologici posibilitatea unei

noi contemplri a realitii Pentru a lî explicit, dac biologia antic

se oprea la organe. pcrmi(ându-i sfântului Pavel celebra comparaie

a Bisericii cu trupul, unde fiecare organ împlinete o funcie în be-

neficiul întregului, biologia contemporan, ptrunzând în taina ce-

lulei vii. ne permite s îittrc/ânm *obornta rafea pana Ia articulai-

ile infime ale \icpi. Fizica, la rândul su. de-nâluie aceeai struc-

tur în ultimele icmciun ale realilân microcosmului subaiomic.

unde totul exist ca interferen a energiilor relaionale, cum obser-

\â J. Mollmann "fiecare monad arc multe Terestre", astfel c toa-

Ic "triesc una in alta i cu alta, din alia i pentru aha" In acest

sens, Teilhard de Chardin spune c. dac la nivel uman exist foar-

te evident i intens contiina i iubirea, este pentru c au fost pre-

1

Despre acestea, vet Dumitru l'opescu & Doni Catfache, Introducere itt

dogmaticii ortodoxa Teme ule crettmfet cretine din perspectiv amt/xirui.

Libra, 1997, pp 22-23 De ademenea, ai iK*iumerire penlm Upsa de rtfcnianf

ideologica" a mulior certe revoluii in tiin. K. Popjw. pp 43*47
" Jârgen Molununn. Oodm crmtia*t An ecolopcal doctrme o/Vnaorion, SCM
Press. 1985, p 17
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/cnte ca demersuri instinctive la nivelurile infinitezimale ale re
ia(ii

Este ci se poale de clarc nu de tiin trebuie s se team teo-
logul, ci de neadevr Interesant In acest context atitudinea sfân-
tului Vasile cel Mare. care. sesizând problemele cosmolog.er gre-
ceti, recomanda tinerilor cretini nu s rcru/c. ci s studie/c critic
mtetepciunca profan, apelând la analogia comportamentului albi-
nei care nu coboar în orice floare i din floare io numai ceea ce f.

trebuie

.

Descrierea tiinific a lumii este pentru teolog rev clarca altor si
altor gânduri ale Creatorului. El tie c. dup siniul Maxim raiu-
nile sau modelele diverselor pri ale universului, preclaboralc de
Logosul divin, nu se împlinesc dintr-o dat. ci numai atunci când
îneleptul Creator consider s le activeze

3
. Acest model dinamic al

creaiei ca eveniment continuu (descris. într-o msur, de ontologia
neiscnbergian) exclude orice reticent fa de re/uliatcic cercetrii
tiinifice (desigur, teologul nu poate s accepte laie quah i in-
terpretrile comode ale rezultatelor tiinei); dac Dumnezeu nu a
activat mea toate raiunile pe care le-a gândit mai înainte de exis-
tena creaiei sale, dac universul este antrenat înlr-o devenire
log(os)ica ale crei etape sunt anticipat elaborate, nu exist nici
raiune care s-l împiedice pe teolog s contemple rezultatele ce
cetani tiinifice Nu impunerea unui alt model tiinific tfebuie s
ne lupta teologului, ci înelegerea gândirii Creatorului, gândire în-
trupat, plasticizai în obiectele pe care Ic constat tiina

Am in vedere aici aa-zisul crea|iomsm tiinific, ideologic la mo-d pnmre unu dintre oamenii de tiin i teologii occidentali, care
vor s justifice opiniile lor despre facerea lumii (pe care Ic pun pe
seama Scripturii, citit de fapt printr-o gril mitic) prin mterpre-
urea

i

forat a rezultatelor cercetrii (despre acestea, spre exemplu.
Stephen Jay Gould Adam 's nmet and otber «*w. Pcngum Bc~
otts. 1995. care prezint un caz trist ai briiamcutui Hcnrv Gosse.

^
Cf. U ph&tomene hwnain. Seuil, 1 970. p 268
CC Omilii la hexaemeron, L 23; Omiliaa XXII-a. Ctre tineri, 2 (ambele m
A se vedea, spre exemplu. Ambigua, 7e (PSB 801
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potrivit cruia Dumnezeu a "trucat" straturile geologice pentru a

prea c a fost strbtut o îndelungat istorie, când lotui lumea a

fost fcut in doar câteva mu de am ) Din nefericire, comodita-

tea acestei soluii îi atrage i pe muli dintre ai notri Abordri teo-

logice ale proNemci la J Mollmann. pp 190-197; D Popcseu &
D Costache. pp 118-123.

De fapt. numai evaluând descrierile realitii concepute de oamenii

de tiin îi poate aduce teologul la rândul su aportul, c acetia

accept sau nu demersul su M refer la faptul c numeroasele

aporii formulate de cercetarea tiinific îi permit s intcninâ. nu

în sensul de a prelua el efortul acestei cercetri (dei istoria tiinei

consemneaz angajarea unor ilutri clenci occidentali), ci în sensul

aplicrii unei exegeze tradiionale, din perspectiva revelaiei i a

contiinei eclcsiate. exegez care poate s furnizeze '"veriga lips"

ori luminarea din interior a acelor aporii, mai ales câ tun|a însi
caut astzi o teorie unificat care sâ-i permit înelegerea lumii, a

acestei realiti pe care pân acum nu a fcui dccâH s o ccrcclc/e i
s o descrie

Din ce în ce mai des. eroii tiinei adopt un limbaj de tip apo-

fatic. exprimând rezerve fa de ceea ce tim momentan sau chiar

fa de posibililple noastre cognitive Este impresionant mutaia

dinspre iriumfalismul propriu secofului trecut spre limbajul incerti-

tudinii. Se vorbete, spre pild, de ansele între care se mic uni-

versul i v aa. de opiuni i de demersuri ale realitii care au favo-

rizat existena noastr; se afirm o curioas ingeniozitate a cosmo-

sului i a vieii, o lung sene de "soluii" ale devenirii universale,

coincidene neîntâmpltoare care parc vizau apariia i devenirea

omului ,

Se ajunge pân la propunerea unor solupi de ordin metafizic

(beneficiind îns de o solid argumentare tiinpfica) pentru lmuri-
rea decenta a acestor aporii, cum este cazul principiului cosmolo-

gic antropic, potrivit cârma (în formula tare. reproabil) "uruver-

1

Vezi, spre excuipl't. Hubcrt Rceves. Rbdare in azur. Evoluia cosmic,

Humanitas, 1993, pn 1 1 i 170; John D. Barrovv, Originea universului,

Humanitas, 19?-!, pp. 37-42.
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sul este aa pentru c noi existm" 1

Sau, constatându-se ciudata

isotropic a dou microparticule care nu se afl în cauzalitate direct
(local). în relaie fizic, se recurge la afirmaii de genul câ ar fi

vorba de o "influen imanent [grijulie precizare, dar nu insolit
pentru cosmologia Bisericii rsritene, centrat pe Logosul impli-

cat energetic în creaie] i omniprezent pe care cu greu o putem
caracteriza precis"

2
.

Unii oameni de tiin, mai ales fizicieni, cum e ca/ul Iui Basa-
rab Kicotcscu. sesizeaz faptul c, deja fiind in stare s recunoa-
tem existena a cel puin dou niveluri ale realitii, cel micro i cel

macrocosmic, e cazul s tcem un pas mai departe, cutând a le co-
rela. Ceea ce solicit recunoaterea unui alt nhcl. integrator, al sa-

crului
3
.

In acest punct ar putea interveni teologul, mrturisind crcdin(a

Bisericii lui Hristos într-o raionalitate a universului i a vieii, într-

o devenire cosmic susinut constant de energiile dumnezeieti

necrcaic. fluxuri i valuri nesfârite ale Logosului Creator i Orga-
nizator, care nu acioneaz supraadugat devenirii creaiei, ci inse-

randu-se in aceasta i exprimându-sc prin posibilitile aceticii
Un model de operare aplicabil i a/i regsim, in secolul al aptelea.

la sfântul Maxim Mrturisitorul.

Uimitor de "contemporan" cu noi prin mentalitate, dincolo de
haina terminologic ce îl desparte de noi (i trebuie s recunoa-
tem, atât geniului ci i inspiraiei, privilegiul de a fi mereu în con-
temporaneitate cu indiferent ce timp), sfanul Maxim inicrpreica/

devenirea cosmic pnn distincia intre Xoyo; ouoEto^ (raiunea de
a li) i tpOKoc, uicctpc>a>c, (modul existenei, al fiinrii), afirmând
c oricrei fiine îi precede un "logos", o paradigm sau raiune
prcclaboral de Dumnezeu, care constituie setul de caliti i posi-

biliti definitorii pentru acea fiin. Fiina respectiv - este valabil

' Cf. J. R Lonchamp. p. 178

'Cf KReeves,p. 215.
J Cf Basarab Nieolcscu, pp. 147-150

Este demn de remarcat, în aceasta pnvim. efortul parmidin prof Dumitru
Popescu de a articula cele dou perspective; a se vedea, spre exemplu, luerun-

le sale: Teologiep cultura, pp.97-U 2 ; Ortodoxiep couiempormeitate, p
186 s.u.
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i pentru univers, i pentru orice parte a tui - nu arc actualizate ins

de la început toate posibilitile date în raiunea sa constitutiv, ci

parcurge un drum {troposu/. modul existenei, energia ei) de succe-

sive SVStok (contrageri, intensificrii i Jiastote (cMinderi) - sus-

inut de puterea activ a Celui care a gândit fiina i drumul aces-

teia - pân la epuizarea posibilitilor sale. pân la deplina realiza-

re.

Este vorba de un model care depete dilema cosmologilor

contemporani - cauze precedente universului, sau cauze activ ate în

timp? - integrând pianul divin prcelaborat i micarea "natural a

universului pnn faptul câ Dumnezeu c mereu prezent i activ în

inima creaiei sale. patronând drumul acesteia spre forma sa ula-

m. venic (cudcni. nu este vorba de un univers al entropiei, ci al

evoluiei complexificative. al organizrii sau meliorislic).

Imaginea propus de sfântul Maxim reia de fapt o afirmaie a sGn-

lului Gngone Teologul (sec. al lY-lca»; raiunea acestora fa lucru-

rilor, a pârtilor universului) a pnmit fiina (a fost prcclaboratâ| o

dal pentru totdeauna, dar realizarea lor continu i acum" Ci pa-

tra cuvântare teviugicâ. 1

1

)

Teologul poate aduce astfel lumin în ceea ce pare doar nedume-

rire insolubil st. mai ales. poale releva un sens al întregii deveniri

cosmice Aceasta cu atât mai mult cu cât numeroi cosmologi pro-

pun astzi, dup cura aminteam i mai sus. modele finaliste
-

.

în ceea ce m privete, cred c multe din rezultatele i teoriile ti-

inifice de astzi justific i fertilizeaz gândirea teologic, permi-

ndu-i s îneleag mai profund anumite postulate i articulaii ale

' Afirmaiile fcSrturisiiorului contrazic aseriunea lui Hawkmg. potrivit cruia

nimeni, pân in secolul nosku, nu a sugerat un model al expansiunii sau ol

contraciei universului (cf Scunâ istoriea umpalm. p \H Este un exemplu

ca* ic poale de concludent pentru ignorarea, de ctre lumea moderna, a valo-

rilor gândim patnutic* (erieheuul mereu drept "bizantina", intr-iw sens nepo-

trivit), dw i pentru (aptulc teologia noastr nu s-a angajat înc in propune-

rea acestor valori într-o form explicii i inteligibila astzi.

3 Cf J. P. Umchamp, pp. 176-177
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credinei, aa cum a fost exprimat ea în tradiia biblica i de Sfm-

^ Prini Dac Biscnca occidental, vrând s Tac din filosofic oanat/o theolagiae. a creai premisele tiinei moderne, adic s-a
anulat pe sine. tiina pare a se propune discret Ico'og.e. de acum
ca o nou mcifh. dar nu cerind drept de ceta.e i nu pentru a d.s-
trage, ci pentru a ajuta teologia - care. pnn unii reprezentam, a.* pare sa fi rmas ui cadrde vechii rcprezcrun a lumii - s res-
tabileasc contactul eu realitatea

Fr a insista, dau aici câteva asemenea exemple tcon.le de-spre Big Bang , universul inflayonar. despre începutul i evpans..
unea universului, lmuresc afirmaia biblica despre lum.no de la in-ccputul creaiei intr-un sens mai concret decât cel ac - lumin sm-
nniala

:
problematica separri. între noapte s. z.u din pnma etap

a lumu poate fi tradus pnn cele doua pcrspcctnc ale rcalitâ,, mi-
crocosmul subatom.c si. respectiv, macrocosmoul (sau. numa. cu-
antic, potenialitatea i actualitatea): atracia universal explic

«c al rv-lca. s/ntul Vas.!c cel Marc î. ddea o conofaie dinami-
ca), proprietatea paradoxal a rcal.ti. de a fi în ccic din urmenergie relaionali estur a part.culelor microcosmice. confirm
ideea slmulu. Maxim despre «W-ul fiinelor. vzut simultan
ca f^pnetaic caracterizam» i putere relaional; fluxul m.cropar-
UcuWor num.ie -neutnno", strbtând Tar obstacol orice zoncosmici ofer o analogic pentru energiile d.vne care penetrea/
creaia (ara a o deturna din mersul su. susinând devenirea aceste-
ia de fapt; concepia sfântului Max.m despre raportul de reciproc-
Uite dintre întreg i prile sale este confirmat de obscrvata con-temporan a prezenei întregului in prile componente (tcona froc-
talilor . imaginea holografic), isotropia prilor in micare ale
universului, dei nu toate se afl într-o cauzalitate direct (fizica
nonseparab.htu), confinn tema patristic a raionalitii cosmi-
ce; rezonana actului de obsenare in realitatea microcosmic. ma,
precis corespondena si mterferena observatorului , a realitii
confirma tema biblic a consecinelor cosm.ee ale cdem pnm.lor°amcm i a dimensiunii cosmice a mntuini svârit de Hristos
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în loc de concluzie

'Btaia de anpi a unui fluture la Tokv o stârnete un uragan la New
York", se spune în lumea meteorologilor, i probabil nu c vorba

numai de o referire la oarecan amintiri din ultimul r/boi mondial.

Un minim gest uman determin poate o catastrofa într-un col al

universului, dup cum într-un episod din Twilight zone se afirma

câ Fiul lui Dumnezeu s-a nscut omenete cu costul aprindem unei

supernove (în netiina mea. /ic lotui câ supernovele nu se ocup
de obicei cu ghidarea magilor spre Bctlccm)

Dor aceasta înseamn i faptul c Evanghelia învierii, procla-

mat de comunitatea cretin în faa biserici în noaptea de Pati, se

constituie intr-o veritabil evanghelie ("veste bun") pentru cos-

mosul întreg, dup îndemnul Domnului: "mergei în toat lumea i
predicai întregii creai, vestea bun!"(A/arc«. 16. ÎS). E vestea bu-

n care se manifest ca putere de reconstrucie permanent a uni-

versului De aceea cânt Biserica în canonul Invieni: "Acum toate

s-au umplut de lumin: cerul i pmântul i cele dedesubt (infra-

structura lumii'l. de aceea s pr/nuiasc toat fptura învierea lui

Hristos. prin care s-a întrit"*

Motivele enumerate exclud, cred eu. ideca unui conflict. Acesta r-

mâne, desigur, pentru cine ii dorete neaprat i pentru anumite po-

/i|iî ideologice, strine în egal msur de spiritul tiinific . de te-

ologic, îns nu mai apare ca rn/boi generali/at i fr soluie între

dou mentaliti radical conlrapusc De asemenea, dac nu mai este

cazul unui asemenea conflict, aceasta nu înseamn neaprat câ ti-

ina i teologia trebuie s se întâlneasc imediat In cem privete.

i dup sfântul Maxim zicând, nu mi se pare s se fi activat înc
deplin raiunea dumnezeiasc a întâlnirii, dei aceasta ar putea fi

fructuoas pentru ambele Important este îns ca mciuna din ele s
nu se mai închid in certitudinile sale conjunctura Ie. ceea ce poate

fi distructiv pentru amândou: teologia care ignor datele tiinei se

lipsete astzi de vehiculul cel mai direct al mrturisirii Adev arului

ctre mintea omului contemporan, iar tiina nu mai poate scpa de

utilizarea iraional a rezultatelor sale i nici nu poate împlini ide-

alul desvâririi umane.
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Realizri i perspective

Virtualitate i actualitate

De la ontologia cuantic la cosmologia antropic

a printelui Dumitru Stniloac*

D. Costache

Fpiur amestecal din orgoliu i smerenie, cum spune slujba orto-

dox a inmonuântâni mirenilor, omul este. în pofida infimitâui so-

le cantitative în univers, centru *&* perspectiva (contemplam > i
centrii de construcie (organizare) în crca|ia lui Dumnezeu. i a-

ecasta pentru c. aezai în mijlocul lumii ca imagine a lui Dumne-
zeu, omul este asociat la marea oikonomic a introducerii fpturii in

eternitatea vieii divine Din aceast perspectiv, nedesprit de
Dumnezeu i nedesprit de creaie, orice progres omenesc în cu-

noatere i în vieuirea teologic antreneaz universul pe un drum
ascendent, ctre starea de "cer nou i pmânt nou"

Aceasta este infrastructura cosmologici antropice, background-

ul concepiei printelui Dumitrii Stâtuloac despre sensul prezenei

i al fptuirii omeneti în univers.

Intervenia mea încearc s arate cum. în pofida unei teribile re-

zistene din partea multor medii - chiar i teologice (pe urmele mat
vechi ale origenisraului i pielismului) - fa de acest model medii

' Referat susinut în cadrul celei de-a patra seclium ( "Cosmologia i implicai-

ile ci ecologice") a Simpozionului internaional "Printele Dumitru Sumiloac"

(Bucureti. 2-4 octombrie 2000). organizat de Patriarhia Româna" i de Facul-
tatea de teologie ortodoxa a Universitii din Bucureti
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prea mult dependente de separaia modern intre uman i cosmic.

intre mental i fizicnl. printele Struloae a reuit s rmân în ega-

l msur tradiionalist l urmând lima descris mai sus) i contem-

poran ( fund receptiv la noua paradigm cosmologic)

Sinet, expunerea mea vizeaz: ( 1 > descrierea separaiei moder-

ne între minte i realitate, cu implicaiile sale pentru civilizaie i
contiina religioas. (2) semnalarea principalelor repere ale nou

concepii tiinifice despre realitate. (3) modul în care. urmând tra-

diiei patristice, printele Struloac a reuit s contureze o nou i
puternic imagine teologic - apelând la posibilitile tiinei tim-

pului nostru - a sensului prezenei umane in univers.

I Minte i realitate în lumea modern

Dac sistemul carîcsian marcheaz debutul epocii modeme, trebuie

s cutm aici. în acest sistem, principalele propuneri ale noului tip

de gândire, caracteristic lumii moderne. i într-adevr, contestând

onec cunotin dat- prefabricata i once autoritate exterioar con-

tiinei umane. Dcscancs a deschis era unei cugetri raionaliste In

principiu, raionalismul cartesian vroia pe de o parte s pun con-

tiina omului în centrul cunoaterii iar pe de alta s simplifice cu-

noaterea, astfel încât aceasta s corespund unor criterii inerente

minii, de claritate i distincie

in acest efort antropocentric . de adjudecare în favoarea omului

- fr vreun apel la Dumnezeu, la revelaie - a domeniului cunoa-

terii, un punct important a fost acela de operare a unei simplificri,

a unei radicale separaii conceptuale Intre om/contiin {res cagi-

mns) i lumcmaterie (w extensa) Influenat de istoria scolastic a

cultuni occidentale - cu duecule diferite ale augustinismului (in-

lercsat de intenontatc. de subiectivism) i tomismului (centrat pe

exterioritate, obiectivism) - i de sistemul cosmologic copernican-

gal'lccan (în care. pentru prima dat. nu mai trebuia luat Li calcul

prezena uman pentru descrierea universului). Descartes a ajuns la

concluzia c mintea i materia sunt realiti de ordin complet dife-

rit i c funcioneaz dup legi complet diferite.

Dualismul cartesian minte-materic, cu toate ca. spre deosebire

de sistemul amin.iL fâcea loc i omului - chiar în sensul unei pre-
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kantiene "cotituri copernicane'* (1 P. Culianu obscn c expresia

Iui Kant nu era tocmai fericit, de \Tcme ce nu atât Copernic cal

Nicolaus Cusanus csic rspunztor pentru invenia universului infi-

nit i descentrat) -, nu era în stare s mai susin ccntraliiatca con-

structh'â a prezenei umane în univers, mulumindu-se cu ideea

omului-ccntru de perspectiv.

Din acest moment, i pe fondul mai vechi al creaionismului

scolastic (dac toate suni dale. dac oale sunt crealc în stare de

perfeciune, omului nu-i mai rmâne dccâi s contemple pasiv or-

dinea desvârit a lumii), cultura modern avea s ajung la ideca

de insignifian fizica a omului în cosmos (lot astfel cum. paralel,

se concluziona insignifiana lui Dumnezeu pentru universul infinit,

dominai de legi mecanice) i. corelativ, s cunoasc o separaie ra-

dical între tiinele umane {soft sciences) i cele naturale {hani

sciencvs).

O consecin a separaiei a fost faptul c. Iar o pcrspccli\ teo-

logic i antropic. universul a fosl considerat a fi lipsii de direcie.

Lumea nu mai prea s aibe sens. semnificativ fund absena ori-

crei preocupri a lui Dcscartcs pentru reprezentarea finalist a re-

alitii Astfel, universul c constituit din spaiu i micare, din lor-

me aflate în raporturi exterioare i din ordine (ordo et mensiira).

aa incl nu poale fi propriu-zis îneles, interpretai, ci numai des-

cris, sludiat analitic, cu mijloacele tiinei -

Dintr-o perspectiv a mentalitii i a culturii europene (Iar referi-

re la religios), gândirea cartesian se constituie în punctul originar

a dou demersuri, tiina moderna i filosofici idealist, in care pu-

tem totui recunoate cele dou poziii teologice medievale, tomis-

mul i augustinismul. evident secularizate îns. Cea dintâi, tiina,

a rmas la ideea de obiectivitate conferit de expresia matematic a

rezultatelor (i ignorând obstinat implicaiile contiinei, lumea va-

1 C£ Discurs despre metod, 6. Despre implicaiile dualismului cartesian

pentru pierderea posibilitii de în|elegere a realitii, tâpt cu eficien

coroziv asupra "fundamentelor filosofice ale valorilor umane", vide Henry P

Slapp, Rafiune, materie p mecanica cuantica, cd Tehnic, 1998, pp. 174 i
226-227.
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lorilor, cum observ Heisenberg)
1

. iar a doua. filosofia, blocat în

subiectivitate, a continuat s afirme importana contiinei, s con-

struiasc diverse etici i axiologii (dar tcând abstracie de dome-

niul macrocosmic). Important pentru demersul meu este faptul c
dualismul cartesian a deverul principiu, premis ideologic mai ex-

act, pentru evoluia tiinei clasice i a mentalitii moderne, pân

în zorii secolului XX (pân la teona relativ itâii i mai ales pân la

teoria cuantic)

în forinc exircme. dualismul modern s-a repercutai alt în pla-

nul civilizaiei cât i in cel al religiei. La nivelul civilizaiei, acea-

st cotitur se manifest ca mentalitate imancniist (tar Dumne-

zeu) i naturalisi-materialist (fr spui tualilate), transpus concret

in progresul tiinei i al tehnologici, având drept rezultate deperso-

nalizarea din ce în ce mai accentuat a relapjlor sociale i transfor-

marea iraional a naturii. La nivelul religiei, aceeai cotitur apare

ca transcendental ism (numai Dumnezeu), spiritualism (suflet fr
trup» i evazionism (abandonarea lumii), contribuind la alienarea

omului modern, i aa zguduit- in ultimele secole, prin schimbarea

rapid a paradigmelor.

Chiar dac în realitate aceste dou extreme nu apar in form

pur. ele pot fi recunoscute în majoritatea situaiilor. Cert c îns c
in ambele situaii se pierde ceva: în primul caz omul. scufundat In

malcrialitaie, iar în al doilea lumea, abandonat principiului entro-

piei i criteriilor economice

Printele Dumitru Stâniloae. aa cum vom vedea mai departe, a

luat atitudine fa de ambele situapi.

2 Noua paradigm ontologic-cosmologic

Dac în fizica modern/clasic nu exist nici un loc pentru con-

tiin, universul prând a fi constituit numai din particule i câm-

puri perfect descrise prin legi infailibile, cu caracter general, in te-

1

Cf Wemer Heisenberg, Paji peste gmgft Culegere de discursuri ji oro-

cote.ed Politicfl, B^urcti. 1 977, p. 1 10. Ii Sttpp observa câ dualismul câr-

team a permis gumelor naturale, fiziciu sfi nu mai ia în considerare lunuri de

genul gândurilcr/direcne accentuaiâ in tiina clacâ/prtcuanuc (p. 302).
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ona cuantic lucrurile stau complet diferit- \orbindu-se chiar de "o
necesitate logica absoluta pentru un altceva, de felul contiinei'

.

cum observ H. Slapp Aceast necesitate apare la dou niveluri,

al cunoaterii i al fiinei Mai precis, este \orba de faptul c nu se

mai accept o existen obiectiv a realitii, in afara contiinei,

lumea fiind determinat de actul observaiei, de pri/a contiinei, la

nivel epistemologic i ontologic în egal msur. Se coniurca/â

astfel o relativitate a cunoaterii (epistemologic), tiina fiind limi-

tata de posibilitile i instrumentele obsen atorului. i o relativitate

a fiinei lumii (ontologic), observaia sau numai prezena uman
selectând i actualizând virtualiti le cuantice.

In primul ca/., al determinrii epistemologice, avem dc-a face

cu interpretarea "ortodox" a teoriei cuantice, propnc colii de la

Copenhaga Dup Werncr Hciscnberg. teoria cuantic propune
transparena unei matematici caic nu reprezint comportarea pani-
culelor elementare, ci cunoaterea pe care o aveiu despre acesta

comportare. In al doilea ca/, al determinrii ontologice, se vorbete
de modificarea obiectelor supuse obsen atici i de actualizarea

formei lumii. Practic. încetând s mai fie un spectator al natuni,

tiina se recunoate drept "parte a aciunilor reciproce dintre om i
natur '. de vreme ce "prin folosirea metodei se schimb i se

transform obiectul".

Vorbind stncl despre determinarea ontologic. Hciscnberg -

care depete astfel interpretarea ortodox a iconci cuantice, atr-
gndu-i numeroase critici din partea cercului de fizicieni grupai
in coala de la Copenhaga - afirm c vechiul concept aristotelic

dyrtamis ori poienia apare dtn nou "într-o poziie central": mai
precis, el spune c trebuie s înelegem ideca de stare cuantic"
nu în sensul realitii, ci al posibilitii, al virtualitii în drum de
actualizare

.

In termenii lui Slapp. cadrul conceptual al tconei cuantice per-

mite mentalului i materialului s fie privite ca dou pri naturale

ale aceluiai întreg (dispare astfel premisa dualismului modern),
schimbarea fundamental fiind aceea c universul fizic nu mai este

1 CC Hcnrv Slapp, p. 1 87.
1 CC Wemer Heisenherg. pp. 112-1 13 i 179-180.
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îneles ca o structur situat în afara mentalului, ci una care se
construiete în interiorul acestuia

1

. Pe aceeai linie. Roger Pcnrosc
observ c o imagine tiinific asupra lumii care nu cuprinde pro-
blemele contiinei nu poate pretinde completitudinea Contiina e
o pane a universului i orice teorie fizic ce face abstraepe de ca
eueaz în încercarea de a desene fidel realitatea

2

Asemenea afirmaii sunt imposibile, evident, pentru tiina cla-

sic, dualist (într-un sens separaionist) sau chiar materialist. Ce-
ea ce permite asemenea afirmaii este marea rsturnare produs în

contiina contemporan de elementele ontologiei cuantice ("Hei-
senberg"). dintre care mai importante suni dou: ideca de funda-
ment matematic i ideea de potenialitate (în care putem întreve-

dea, unificate, ascrpunile ontologice principale ale antichitpi. ale
lui Platan i, respectiv. Aristotel).

In primul rând. noua ontologic pornete de la o perspectiv
foarte "platonist~ asupra rcalitpt Materia, aa cum era conceput
de tiina clasic, nu exist decât la un nivel macrocosmic. unde
este înregistrat de simuri (koouoc; aioGntoc,. "lumea sensibil" a
filosofilor greci i a Prinilor Biscncti) i de instrumente, pentru
ca la nivel fundamental s apar mai curând ca informaie, ca idee
(koouoc, vonto. "lumea inteligibil"), fapt care i permite exersa-
reu unui aparat matematic' Pentru Stapp. "materialul primar", de-
semnat ca stare cuantic, are mai curând aspect de idee decât de
materie, o conformitate parial cu regulile matematice, trim intr-

un univers de tipul u/ett. nu într-unui de lip material, spune el.

Reluând, el arat c materialul primar cuantic ar putea fi numit
chiar minie. îns numai în sensul în care permite categoriei minii
s includ pe lâng experiena uman contient i aspectele ma-
tematice ale modului în care evolueaz acest material primar

4

Astfel, se pare c universul cuantic este un loc al minpi i mai
puin al materiei, un loc al structurilor complexe (rapt relev at i în

'CE 1 lenry Slapp. pp_ 118-119

Roger Pcnrosc. Incertitudinile raflium Umbrele miniUI In cutarea wu
teorii tiinifice a cyntiP/iet, cd Tehnica, Bucureti. 1999, p. 26
' Cf. îbidem, p 267
1

Cf Henry Sfcpp. pp ID7, 288-289 l 308
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teoria fractaiilor, in teoria haosului, în studiul strilor de comple-

xitate), în care contiinei umane îi revine sarcina de factor pentru

selectarea posibilitilor care dau form lumii - o conclu/ic care

rstoarn complet prejudecata "clasic" a universului material

în al doilea rând, i corelaii\ . ontologia cuantic se oprete mai

puin asupra aspectului particular al atomului, acesta fiind mai

curând rezultatul sau 'evenimentul actual'* al unor "tendine obiec-

tive" Pnn extensie, universul cuantic nu-i materie, ci o sum de

stri poteniale, virtualiti care. prin "saltul" sau evenimentul cu-

antic ajung la starea de actualitate. De aici dificultile întâmpinate

de cei care mai caut s evite conclu/ia c mintea omeneasc în

special (aflat în evident conexiune cu materialul cuantic descris

ca idee) i prezena uman în general constituie factorul care selec-

teaz posibilitile cuantice, care "hotrte" sensul evenimentelor

cuantice i al evoluiei macrocosmicc. descris de teoria Big-Bang

a expansiunii universului ,

Unhcrsul aadar, nu e doar idee transpus fizic, ci o structur

informatic concretizat într-o sum de posibiliti care tind spre

actuali/are. iar dac factorul actualizrii este chiar prezena noa-

str, avem dc-a (ace nu doar cu un nou tip de ontologic, ci i cu o

nou cosmologie. Practic, e vorba de o cosmologie finalislâ (spre

deosebire de concepia modern a universului infinit i Iar direc-

ie) i antropw (spre deosebire de prejudecata "clasic", potrivit

creia e posibil o descriere corect a lumii Iar a se lua în calcul

prezena uman), sesizabil în gândirea tot mai multor oameni de

tiin contemporani.

Spre exemplu, fizicianul John Whcclcr - în formula participa-

toric" a principiului cosmologic antropic - afirm c teoria cuan-

tic permite imaginarea unei hucle reairsive între univers i om. în

care omul apare la fel de esenial orgaru/rii universului pe cât este

universul pentru existena omului: observatorii sunt necesari pentru

aducerea universului întru fiin (obsenvrs are mcrssory io hnng

the universe mio being).

'Cf.i6irfem.pp.64. 151, 160. 171-172 de Cartea lui Stapp, dedicata acestei

icme, oferfi de altfel un maierial toarte bogat pentru discuie
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Whceler afirm "Sensul este important; e chiar central. Nu doar

omul este adaptat universului ci i universul e adaptat omului \li îs

noi onfy ihai AMA ts adapted Io the universe. The unnvrse ts adap-

tedio mon\. Ne putem imagina un univers în care un3 sau alta din

constantele fundamentale ale fizicii este alterat cu un procent.

inlr-un mod sau altul? Omul n-ar putea niciodat s vm la fiina

într-un asemenea univers. Aceasta c susinerea central a princi-

piului antropic. Potriv it acestui principiu, un factor dttor-de-via

\o life-giving factor] se afl în centrul inlrcgii mainaru i a între-

gului program al lunui" .

Chiar dac nu încearc o reprezentare teleologic, este interesam

modelul relaiei dintre om i univers propus de fizicianul David

Bolim Pentru Bohm. convergena cornplexi ficaiv a diverselor

pri ale realitii i. bine îneles, dintre omenire i univers, e per-

fect explicabil pnntr-o multidimensional ordine implicit - un

ocean de energic, informaie, micare i relaie -, care descrie co-

respondena contiinei umane cu lumea vie i nov ic. i care permi-

te operarea cu un concept al subiaialiiâiti

Ca subiotalitatc sau hologram, orice parte conine întregul (so-

luie de tipul celei oferite de sfântul Maxim Mrturisitorul, dar rea-

lizat independent) Orice moment al istorici universului conine

înfurat/implicit totul, iniregul a crui stare e aceea de a fî desf-

urat/explicit. Specificând, mintea (sufletul, zice Bohm» conpne în-

lurat materia in general i malcna trupului in special, iar trupul

conine înfurat mintea i. într-un anume sens (atât pnn simuri

cât i pnn faptul c atomii constituenp ai trupului sunt esena lu-

mii), universul. Din acest motiv, modificarea petrecut într-o parte

implic o anumit schimbare în întreg i. mai mult - ceea ce ii pri-

vete special pe om -, partea se schimb pe msur ce vrea s
modifice întregul" Este o perspectiv cu profunde implicapt exis-

1

Cf. John A Wheeler, ' Foreword", in John D Bamm & Frank J. Tiplcr. 77w

uniHropic cosmologicul principie, Clarendon Press A Oxlbrd tJnivcrâtv

Press. 1 986, p. vii

: Cf David Bohin. Plenitudinea lumii ji ordinea ei. Humanitas. Bucureti,

1 995, pp. 272-278 >n 29 1 -294. Despre perspectiva hohinianâ a nonseponibih-

lpi, cu afirmata despre om ca interfa pentru cuantic si macrocosmic. vide
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tcnialc, în sensul c Opul de operare asupra lumii are rezonan nu

numai pentru univers, ci i pentru om, presupunând un anume tip

de vieuire.

Modelul bohmian. dei are afiniti cu modul oriental nccrclin

de a înelege realitatea, se întemeiaz pe un aspect al noii ontologii

cuantice, nonscparabilitatea, i trimite - pentru cei familiari/ai cu

spiritul patristic - spre soluia propus de sfântul Maxim privind

relaia în logos dintre omul microcosmic i cosmosul macrantropic

Un demers asemntor (cu o discret nuan teologic îns), de

expunere antropic a evoluiei lumii, apare la astrofi/icianul John

Barrow, care enumera nite ciudate coincidene in constantele cos-

mologice care ne-au permis existena, de la viteza critic a expan-

siunii la vârsta universului, de Ia manifesta preferin a universului

pentru materie pân la genc/a carbonului în creuzetul stelar' Bar-

row. unul din teoreticienii principiului antropic. îi înteincia/ po-

ziia pe dou constatri fundamentale: ( I ) toate constantele cosmi-

ce au condus la existena uman, astfel încât chiar organizarea uni-

versului e strâns legat de evoluia noastr; (2) încercarea noastr

de a înelege ceea ce determin felul de a fi al universului presu-

pune luarea în calcul a existenei unei "raionaliti care depete
universul material

--:

Aceasta nou viziune tiinific asupra universului i a omului, so-

licitând o interpretare teleologic a realitii, parc astzi a rmâne
Iar implicaii in domenii tradiional separate de fizic, in lumea

modern M gândesc mai ales la biologic i la antropologic Bio-

logii par a rmâne ciudat de anacronici, blocai pe de o parte in du-

alismul cartesian - ca i când se poate vorbi despre univers lr a

implica omenirea i. de asemenea, ca i când poate fi construit o

viziune tiinific despre om ignorând faptul c evoluia uman es-

BasarnbNicolescu, Transdisciptimiritatea Manifest. Polirom. Iai. 1999. pp.

28-29.

'Ct JohnD. Banow, Originea Universului. Humanitas, 1994, pp 21-25,74.

95 i l32-l33.DcasancncH:Barrow&Tipler, pp I5-I6i 1 8; Jean-Michel

Maldome. Le Christ et le cosmos. tnculencf de h cosmologie moderne sur Ia

iheologie. Desclee, 1993. pp. 94-96.
:

Cf. John Bwrow, pp. 57 i 131.
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te pane integrant a celei cosmice -. iar pe de alta în separaia cla-

sic înire tiin i filosofic sau chiar teologie.

Spre exemplu, un foarte bun documentar, difuzai de Discovery

Channel (Nova's Century of Discoverics. 1998). despre originea

vieii i a omului - dup ce a trecui în revist fascinanta istorie a

descoperirilor antropologice i a cercetrilor genetice - se încheie

cu un comentariu stupid al lui Don Johanson: "Fiecare fosil gsit

este o legtur O legtur cu trecutul nostru i. chiar mai impor-

tant, o legtur cu lumea natural |biologia|. Este un oc pentru oa-

menii care se consider apogeul evoluiei, specia aleas, faptul c
nu suntem aici in mod necesar, datorit vreunui preonionai scop. i

c am ajuns s existm asemenea tuturor celorlalte fiine vii. pnn

acelai proces".

Mostr de înclcare a principiului formulat de Einstcin privind

competenele tiinei i religiei (prima desene, a doua interpretea-

z), comentariul vrea s interpreteze, apelând facil la factorul se-

lecie întâmpltoare, dar refuz perspectiva unui proiect care s fa-

c posibile seleciile.. Este un alt exemplu, cum spune undeva

Richard Leakey. menit s reaminteasc faptul c oamenii de tiin
nu sunt condui numai de raiune, ci i de sentimente .

Direcii noi i tulburtoare ale tiinei contemporane, punând pro-

blema rostului omului în univers i a sensului creaiei, aceste aser-

iuni sunt privite cu reticen în chiar sânul comunitii oamenilor

de tiin. Ele lotui contribuie la conturarea unei imagini a lumii

foarte apropiat de modelul patristic, aspect de care s-a prevalat

din plin printele Stniloac în demersul su de articulare a noii pa-

radigme tiinifice cu dimensiunea tradiionala a credinei Bisericii

rsritene

înainte de a trece la tratarea propnu-zts a temei, a vrea s mâr-

lunscsc faptul c ideca expunerii mele este legat de constatarea

unui cercettor romano-catolic, printele Macicj Bielavvski. care.

prevalndu-se de absena unor referiri punctuale la demersurile

cosmologiei contemporane (tiinific i filosofic) în scrisul prin-

telui Stniloac. susinec acesta a rmas în aiara problematicii. Or.

CI". Richard L'akev. Originea omului, HmnaialHA 1995, p. 17.
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din punctul meu de vedere, majoritatea aspectelor discutate în
aceast seciune regâsmdu-se în concepia despre lume a primclui
Stniloac, dup cum se va putea \cdca imediat, c necesar o recti-

ficare a acestei afumaii

3 Perspectiva neopatristic a printelui Stniloae

Cred c pentru a purta discuia în adc\âraiul su conicxi cslo

important de amintit faptul câ maniera de a gândi a printelui Slâ-

niloae a fost profund influenat de u/iunea teologic despre lume
a sfântului Maxim Mrturisitorul, prin care a descifrat demersurile
profunde ale tradiiei patristice 0r T sfântul Maxim a dc/^oltat o
imagine foarte interesant a relaiilor dintre Dumnezeu, om i cos-
mos, in ceea ce s-ar putea numi o theorw a unificrii. E o viziune a
Logosului divin extins în creaie sub fomia raiunilor constituti\c
lucrurilor (adevratul groiindofbeying, "temei al fiinei", pentru a-
I parafraza pe Tillîch). care asigur Ginta i organizarea univer-
sului, descriind de asemenea forma ultim a creaiei. Referirea la

acest context c cu atât mai motivat, dac ne gândim c ceea ce a
înfptuit recent ontologia cuantic, pnn articularea matematismului
platonic i a ideii aristotelice a potenialitii, a reuit deja sfanul
Maxim (fidel concepiei biblice despre Hristos ca Alfa i Omega)
prin integrarea viziunii platonice a Logosului cu aceea aristotelic
a devenirii.

In perspectiva maximian, omui. fr ca aceasta s indice \Teun
antropocentrism sau geocentrism literal, arc un loc central - în m-
sura în care pstreaz comuniunea cu Logosul divin i se manifest
ca un alt logos -, de accelerator al devenirii creaiei. Textual, sfân-
tul arat c omul deine fizic, prin proprietatea de a fi în relaie
(oxeTiKT) iSiOTry;) cu toate aspectele realitii, puterea/posibilitatea
de unificare (tt|v itpoc, evtooiv 8uvau.iv) a tuturor dimensiunilor
lumii. Mai mult, prin aceast vocaie se completeaz modu! crerii
fiinelor difereniate, omul având datoria s manifeste anticipai în
sine i în maniera sa de via forma perfect/venic, "marea tain
al scopului divin": unirea armonioas a fpturilor, unire ascendent

i succesiv al crei termen uluin este Dumnezeu* generalizarea

modului Icandric inaugurat de Hnstos

Fata de atitudinea origcra/anl a multor teologi do ast/i. care

nu accept s discute reuita umana în cheie cosmologic, viziunea

maximian esle viguros întemeiat în realismul incarnaponist al

cretinismului prunar, care nu suferea de complexul lumii dei se

delimita de "aceast lume'. Pe marginea perspectivei descrise de

sfanul Maxim, teologul ortodox Jean-Claude Larchct arat c. în-

trucât lumea este integrat omului, toat creapa se indumnc/eictc

în i prin om' Practic, aceasta este i susinerea principal (în pri-

vina temei anunpte) a printelui Stniloae. argumentat îns i cu

evidente referiri la noua cosmologie tiinific.

Lumea contemplat de printele Stniloae este aceea a "raponali-

tii care transcende uni\ersul material" de care \ orbete ast/i. cu

alt întemeiere desigur. John Barrovv In acest univers fondat pe ra-

ionalitatea divin, lucrurile nu mai sunt doar rvs corporex, ma-

terie brut, cum credea Dcscartcs, ci concretizri logice, imagini

condensate ale raiunilor divine, structuri pline de potenialitate i
întreesute pnn tendinele unor nenumrate referiri reciproce, in a

cror stare plasticizat se reflect sensul i puterea de via a rai-

unilor divine, recapitulate în Logos.

în acest univers este permanent pre/ent Logosul divin, care ac-

tiveaz posibilitile însense de el în fiine pana când acestea se

manifest contient i liber in forma omului, prin care creaia poate

rspunde iniiativei dumnezeieti de realizare a unei comuniuni Ia-

r sfârit. Pentru c nu exist alt sens al creaiei dect acela de a se

împrti de cuvântul i viaa Creatorului su. Chiar dac acest

sens nu este înc întrevzut (sau recunoscut) de muli oameni de

tiin, nu înseamn câ ei pot aduce obiecii serioase împotriva lui

(dup EtRstein. ar fi o înclcare a competenei lor)*

1 CC Ambiguonun hber, PG 91. 13*158,
2 Ct La drvimjsatum de t hommc setai Samt X faxîme te Ctxtfesseur, Cert

Paris. 19%, p. IOT
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lat o descriere Toarte tiinific, evolutivi (chiar transformis-

t') a istoriei lumii, dar încadrata într-o perspectiv teologic i te-

Icologic-antropic:

"contiina creat este adus la existena in legtur ontologica cu

raionalitatea plasticizata a lumii, pe care Logosul dup creare,

continua s o gândeasc eficient i s o conduc spre starea in care

contiina uman va putea s existe i s funcioneze in ca. El se

folosete spre aceasta i de un impuls de dezvoltare pus in însi
raionalitatea plasticizat a lumii Creaia ajunge astfel la starea de

organizare complex, apropiat celei a trupului adecvat sunetului

contient adus la existena de Spiritul contient suprem. Atunci

sufletul contient este adus b existen prin actul special creator i
iniiator al dialogului Logosului cu el. Scopul creaiunii se împli-

nete astfel prin aducerea la existen a persoanei contiente create,

pentru c i Creatorul este persoan i pentru c creaiunca arc ca

scop realizarea unui dialog intre persoana suprem i persoanele

create"
1

Principiul antropic intuiete o relaie între prezena uman i pa-

rametrii universului, ba chiar susine condiionarea universului de

ctre acesta prezen. La rândul su, printele Staniloac \ orbete
de un caracter antropocentric al lumii, artând c "raionalitatea lu-

mii c&izpentnt om i culmineaz în om: nu omul e pentru raiona-

litatea lumii. O persoana s-a gândit Ia persoana omului când a creat

lumea"
2

. E o afirmaie care vizea/ una din problemele enunate în

prima seciune a acestei expuneri, i anume faptul ca materialismul

eueaz prin pierderea omului, prin uciderea spiritual a acestuia.

Dac pentru slantul Maxim fiina înseamn raionalitate, ordi-

ne, sens. printele Staniloac reali/caza un pas mai departe întru

precizarea acestei perspective, înelegând - i utilizând pentru

aceasta instrumentarul modem, tiinific i filosofic în egal msu-
r - raionalitatea ca posibilitate de contiina^ posibilitate actua*

1

Teologia dogmatic ortodox, voi 1 , EBMBOR, 1 978. p. 378 (o descriere

mai concis la p. 334).

~ tisus Hnstos. lumina hunii i tndumnamiontl omului^ Anastasia, 1 993, pp.

31-32.
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luat la nivelul minii umane. Mai precis, intr-un dialog aJ conti-
inelor, (ar de care toat raionalitalea creaiei ar fi neîneleasa,
fr rost. Lumea nu-i spaiul neutru în care omul sa se întâlneasc
cu Dumnezeu i cu semenii, ci un mediu deschis spre împlinirea pe
care i-o procur multiplele întâlniri între contiine. i exact aici se
descoper marca responsabilitate a omului pcnini creaia lui Dum-
nezeu. ,

Responsabilitatea cosmica a omului se manifest concret prin

actualizarea liber a unora sau a altora din posibilitile ei. în co-
muniune cu Dumnezeu, dar urmrind realizarea marelui plan divin

despre lume Universul este un mediu flexibil, permisiv, in care se

desfoar i se întâlnesc dou liberti creatoare, a lui Duinne/cu
i a omului, dou aciuni determinante în creape i între care. ca
liberti, pot fi i dezacorduri Adevrata libertate uman se reali-

zeaz îns nu pnn temati\ a de a confisca lumea, pnn abuzul de au-
tonomie, care scoale creaia din sfera vieii divine, ratând împli-

nirea sensului acesteia, ci pnn sinergi3 cu Dumnezeu, izvorul liber*

tpi creatoare i al oricrei raionaliti

Taina adevrat a omului i a lumii se reveleaz pnn înaintarea

in/spre Dumnezeu, în comuniune cu el. implimndu-se ca ascensiu-

ne a universului in om i pnn om De aceast dat avem dc-a face

cu o afirmare care vizeaz cealalt dimensiune distructiv a con-
tiinei modeme, i anume incapacitatea evidenierii unei valori a

lumii care s nu se rezume ia aspecte economice, incapacitatea

unei intcrprctn teologice a universului.

Cum deja am observat, printele arat c raionalitatea cosmo-
sului îi împlinete Gnulitatca dwlogaL ca mesaj întrupat adresat

omului din partea unei Contiine supreme creatoare i ca rspuns
din partea omului ctre aceast Contiina. Ciudatele "opiuni" ale

universului* pe care le constat cosmologii - ciudate prin faptul c
apar drept premise ale existenei omeneti - sunt lumini, mrturii
ale bunvoinei i ale planului conceput de Cineva care intenio-
neaz un dialog cu noL Universul ar rmâne un mister i o raio-
nalitate inutil dac nu ar reprezenta expresia i chemarea Cre-
atorului adresat contiinei umane, pe de o parte, iar de alta ar r-
mâne o raionalitate neactualizat dac nu s-ar constitui în rspuns
fa de Creator. Centru c lumea, dei arc sens^ nu e i contient
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de acesta Numai la nivelul omului raionalitatea creaiei devine

contiin sau altfel zis, numai omul este contiin (creat ca i
ea) a creaiei

"Dumnezeu a creat lumea pentru om i a preconi/at conducerea

lumii spre scopul deplinei comuniuni cu el în mod special prin dia-

logul cu omul. Numai omul poate fi i deveni tot mai mult «mar-

torul» slavei i buntii Iui Dumnc/eu artat prin lume. numai

omul se poate bucura in mod contient tot mai mult de iubirea lui

Dumnezeu, devenind partenerul lui. De aceea lumea ca naiurQ c

creata pentru subiectele umane. Ea arc un caracter antropocentric.

Numai în ele ii descoper i*i împlinete lumea sensul ei Câd
numai oamenii sunt contieni de un sens al existenei lor i al

naturii fizico-biologicc i numai ci depesc repetiia legilor na-

turii, puiându-se ridica Ia urmrirea i realizarea prin ca a ailor

sensuri**
1

.

Antropocentrismul creaiei nu arc. la printele Stniloac. sensul c
realitatea trebuie sa corespunda exigenelor noastre orgolioase de

autonomie, care au împins omenirea la sfâiere luntric i de/a-

xarc* la atitudini i fapte iresponsabile fa de mediul înconjurtor.

la ameninarea temeiurilor vieii pe planeta noastr. Teologic, an-

tropocentrismul printelui desemnea/ faptul c omul este con-

tiina care înregistreaz sensul crea{ici i laboratorul în/prin care

se opereaz împlinirea accslui sens. Or, aceast viziune, bine înte-

meiat în lradi(ia patristic, arc senini ficai vc conexiuni cu noua

paradigm onlologic*eosmologic.

"legile [creaiei! au în ele o posibilitate elastic sau contingen

pus la dispozi|ia omului pentru a o actualiza in diferite moduri,

conform trebuinelor ) coninutului de sensuri la care el a ajuns.

Ca s înelegem aceasta, este bine s re\euim la faptul c toate

forele i lucrurile naturii sunt o raionalitate dinamic, plasticizat.

Ca raionalitate incontient, ca nu se mic în mod liber spre

teluri alese de ca. Raionalitatea naturii c numai un obiect supus

cunoaterii i dirijrii subiectului raional* contient i liber care e

Teologia dogmatic ortodox, vot l,p. 339.
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omul. In calitatea aceasta raionalitatea naturii c tnir-o solidaritate

t continuitate ai raiunea contient i liberii a omului: e fcut
pentru intervenia acesteia în ea. Iar cum raiunea omulut în în-

elesul ei deplin e organul de sesizare a sensurilor realitii i exis-

tenei umane, care se descoper mereu mai înalte, i în ultima ana-

liz a sensului suprem al realitii i al cxtslenei umane, raio-

nalitatea naturii servete acestei înaintri a ra[iumi umane spre sen-

sul suprent ascunzând in ea posibilitatea de a fi îneleas de raiu-

nea uman în cadrul acelor sensun tot mai înalte i de a fi actua-

lizat de ca in moduri care s serveasc tot mai mult acelora"
1

.

Interesant. în gândirea printelui, perspectiva nu doar a realizrii

omului prin exerciiui /asceza vieuim în lume. ci in acelai timp a

împlinirii universului pnn om. ceea ce implic o interferena a pla-

nurilor mental i fizical. subiectiv i obiectiv (printele depete
astfel dualismul canesian care inc mai otrvete minile contem-
poranilor notri) Dezvoltarea temei pornete de la premisa com-
plexitii de însuiri a naturii umane. în care se cuprind, perso-

nalizate, toate elementele cosmosului De altfel, printele contem-

pl fa(a uman ca manifestare personal a omului-ipostas mu-
cro)cosmic. chipul uman ascunzând i revelând original, unic, toate

posibilitile i tendinele creaiei". Omul triete contient în sme
slructura i tensiunile universului, ostiei încât, lucrând asupra sa. el

acionca/ i asupra lumii, care se afl in prelungirea fiinei sale

Dat fiind aceast relaie intre om i cosmos, sensul pentru care

Dumnezeu a creat lumea prin Cuvânt din nimic nu este un simplu

dialog, ci acela de a se umple pnn ora de bucuria comuniunii, de a

se învenicu îndumnezeindu-se.

Pentni a împlini acest serviciu fa[ de lume, omul trebuie s de-

peasc îns relaia egoist i ptima cu ea. nu abandonând-o. ci

tacand-o transparent i sfinind-o printr-o raportare teologic la

ea. Semnele acestei raportri sunt folosirea ei ca dar pentru alii i
ca mijloc de contemplare prin ca a Absolutului- Printele Stniloac

propune aadar o spiritualitate integram , care, departe de a pro*

1

Ibidem, pp 362-3*3,

Cf Studii de teofoipe dogrnaticâ ortodoxam «I. Mitropoliei Olteniei, Cnuova,
1990. pp, 187-Î8
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mova izolarea, deschide omul spre o experiena a comuniunii cu

semenii i creaia întreag. Mai muh. centrat pe aceast expe-

rien, spiritualitatea cretin devine manifestare a prezenei divine

în lume .

Omul nu a urmat întotdeauna aceast calc - i. trebuie s spu-

neai, de la Adam încoace a lsat prea puin speran creaiei de a

vedea i de a participa la "libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu** -»

inând lumea pe loc sau chiar deturrand-o, separnd*o de Dumne-
zeu aa cum el însui s-a separat de Domnul su Aspectul ontv-

logic al acestui abuz c cu alt mai evident in lumea modern - la

nivel planetar, dar aceasta nu înseamn c nu e posibil i la nivel

macrocosmic. dac privim lucrurile din pcrspccti\a nonseparabi-

lilii -. când mijloacele tehnice, hipertrofiate, au ajuns la o efici-

en de neimaginat în trecut

Printele Stniloae \ orbete de o malcabtlitatc a creaiei, de

ceea ce a numi caracterul metamorf al lumii, conformitatea ei cu

ceea ce omul este i vrea. i descrie dou atitudini - eficiente. în-

trupate în Adam i Hristos - pe care acesta Ic poate avea fa de lu-

me. Aceste atitudini reprezint, de asemenea, dou forme ale lumii

- adamicâ. a disoluici. i hristic, a transfigurrii - între care

omenirea trebuies aleag.

"Raionalitatea maleabil a lumii, plin de multiple virtualiti, co-

respunde indefinitelor virtualiti ale raiunii, imaginaiei i puterii

umane creatoare i progresive, [... j Astâzi [s.mj noi \cdcm raio-

nalitatea deplin i totui maleabil a materiei, transparena ci ra-

ional, capacitatea ei de a fi fiexionat de raiunea i (apia con*

tient uman - asemenea metalului cruia i se pot da multe forme
- i descoperit în lumina ei de aceast raiune Dar raionalitatea

aceasta maleabil capâi sens deplin (BiJ numai dac raiunea

uman se conduce în aceast oper a ci de principii etice, de o res-

ponsabilitatea de comunitatea uman i fa de Dumne/cu. Prin

aceasta se deschide în ea perspectiva unei transparene i transfi-

gurri care poate tnainia pân la înviere, prin copleirea ei de lu-

mina i puterea spiritului uman umplut de lumina i puterea Duhu-
lui dumnezeiesc. Adam i Hristos sunt tipurile pentru alegerea ce-

lor doua alternative ale raportului omiku cu naiura: robirea spi-

ritului lui de ctre fructul dulce al pârtii sensibile a natura, sau st-

pânirea ei prin spint desigur nu fr efortul renunrii la dulceile

ci i al durerilor crucii. Numai pnn aceasta biruiete spiritul asupra

prii sensibile a naturii i o transfigureaz pnâ la îm iere"
!

.

Viziunea cosmologic a printelui Stniloae - în care se pot sim|i

acasâ i un cretin tradiionalist, i un om de tiin lipsit de pre-

judeci ideologice - deschide pcrspccti\e dnerse i ample ctre

noua fizic i etica tiinific, ctre tiinele comunicrii i spiritua-

litate. De asemenea, trimite catre o alta perspectiv asupra lumii

valorilor. Dac. în cugetarea medieval, scara valonlor s^a con-

struit prin interpretarea morala a naturii (materia e rul, spiritul e

binele), dup modelul universului închis, ordonat în ierarhii fiin-

iale. cugetarea modern a procedat Ia o interpretare natural a

moralei (materia exist, spiritul nu exist), demolnd vechea scar

a \ a ion! or o dat cu apari|ia ideilor de univers infinit i omogert

Printele Stniloae recupereaz lumea valonlor in cadrele noii

gândiri tiinifice despre realitate!

Dar. peste toate, este o w/june care descoper mreia i res-

ponsabilitatea cosmic a omului in Hristos. contribuind la efortul

contemporan de recuperare a omului i a sensului creaiei. Este o

dovada in plus pentru geniul printelui i pentru rodnicia demersu-

lui neopalristic. O doxad care ins oblig spre cercetarea rigu-

roas, pentru care acest simpozion - urmând \olumului jubiliar

editat la Sibiu. în 1993 - e numai preludiul.

La finalul expunerii - tar a pretinde completitudine dar ndjdu-
ind s fi relevat un aspect mai greu sesizabil pcntni cei care cerce*

teazâ cugetarea printelui Stâmloac fata o cunoatere, chiar i limi-

tat, a tiinei contemporane -. a don sâ rezum concluziile mele

asupra cosmologici (ic}antropice a printelui (mai ales ca. spaiul

fiind restrâns, nu am propus toate elementele, dintre care uncie

poate importante pentru înelegere), astfel inct s poal consutui o

baz pentru eventuale discuii:

1

lisus Hristos, tumitta hanii i tndumnaeitorul omului, p. 58, Teologia dogmatic ortodoxa, voi. I, p, 360+
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- lumea nu este un produs perfect finisai de Dumnezeu dintru în-

cepui, ci o suma de posibiliti, dale în planul divin, care trebuie actu-

alizate (este o imagine compatibila cu modelul expansiunii complexi-

ficative a uim crsului);

- omul este responsabil pcnlru fiina i forma lumii, factorul care

selecteaz i actualizeaz virtualiiilc cuantice: de asemenea, respon-

sabil pentru împlinirea sensului lumii (actul reali/rii arc deschidere

teleologica);

* realizarea staturii omului duhovnicesc este singura posibilitate

pentru împlinirea de ctre umanitate a serviciului de factor cosmologic

nipona! (in sens teo/og/c), de asemenea pentru depirea problemelor

ecologice creaie de omul care s-a proclamai auionom fal de Dumne-
zeu.

Pierre Teilhard de Chardin

sau

încercarea unei perspective integrale

D. Costache

Element semnificativ pentru cotitura svârit de spiritul modern în

ultima parte a secolului XX. principiul cosmologic antropic pare a

fi unul din cele mai potrivite cadre pentru rediscutarea raporturilor

între tiina, metafizic i teologic
,
Ceea ce îns ar putea s ne-

mulumeasc un teolog (in msura in carc-i hotrât s depeasc
dihotomia cartesian minte-realitate. umaniiatc-univcrs e c prin-

cipiul nu pare s ia în calcul i implicaiile faptului ca umanitatea e
o comunitate de persoane, de asemenea c relaiile între omenire i

Nu voi insista cu amnunte. Cititorul a avut ocnziu sfi-mi cunoasc opiniile

in eseul "Istoria recenUL acluuitUitco i perspectivele rapominlor intre teologie

i reprezentarea binifiui a lumii" \vide supra, in acest volum, n red|.
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Creator (pe de o parte) i relaiile interumane (pe de alta) suni spa-

iul în care se consum i raporturile umaniipi cu lumea.

Cu toate acestea, trebuie spus c viziunea despre realitate a p-
rintelui Pierre Teilhard de Chardin - premergtoare cosmologiei

antropice - dezvluie rezonana complex a relaiilor interumane i
a relaiilor între omenire i Duninc/cu. implicaiile acestora pentru

reali/arca unei condiii psihice superioare (relaional, comuniona-

la) a universului, numit Punctul Omega. Potriwt acestei viziuni,

lumea - încetând a mai Ii categorisit drept res extensa - accede la

contiin pnn umanitate, ateptând ca noi s regndim. pentru a le

desvâri, demersurile sale instinctive . Este o vi/iune de care ar

putea sâ profite tiina i teologia, tn egal msur.

înainte de expunerea unor aspecte eseniale - în problema discutat
- ale demersului chardinian. a vrea s amintesc. în treact, câteva

clemente din gândirea filosofului Nikolai Bcrdiaev. care. într-o for-

m modern, dezvluie marile linii de for ale tradiiei ortodoxe

privind locul i rolul omului în creaie

Pentru Berdiaev, creaionismul i evoluionismul (antropologic

i cosmologic) sunt simptomclc unei singure probleme, de care se

resimte i marasmul, în încercarea sa de interpretare utopic a is-

torici. Este vorba de neputina conceperii unui dinamism creator în

univers i în activitatea omeneasc, a realei sporiri fiiniale, a îm-

bogirii existenei. Creaionismul descrie o lume dintru început

perfecta. în care nimic nu mai este de lacul. în care nu se poate de-

cât tri; cvoIuionisniuL la rândul su. nu poate vorbi decât despre

transformri energetice, de noutate morfologica dar nu i de o în-

nobilare sau amplificare a existenei - Dac se pleac îns de la

premisa c orice filosofic, teologic ori concepie tiinific se înte-

meiaz pe contiina c omul este "centru al lumii'* i contiin a

Cf Pierre Teilhard de Chardin, Le plwnomenc hurmtm, Seul, 1 970, p 285
Cf. Nikolai Berdioev. Sensul creaiei. încercare de intlrvptâftna omutm,

Huinanitas, 1W2. rp< 137-140. Considerând cretinismul din perspectiva oca-
-Icnulâ a creai ionisnului i din uceeu ruseasc a unui ascetism exagerat, Bcr-

diaev afirm superficial câ thnia (dzci naturalismul) e progenitura cretinis-

mului, de vrem*: ce nu pare sA încurajeze iituopa de creator a omului.
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creaiei, c e "cosmic prin natura sa. c el este centrul existenei**',

orice pasivism dispare, fcând loc perspectivei dinamismului unei

existen|c intensificate la nesfârit

Omul interiori/ca/â universul i îl împlinete ca om: îi dezv-
luie i ii actualizeaz vocaia fundamental de a fi om (makran-
trop): "cosmosul se creeaz, el nu este pur i simplu dat. ci dat ca
îndatorire" De aici, aciunea omului deplin contient - care i-a re-

gsit statura teologic i macrocosmic în comuniunea cu Dumne-
zeu - înseamn "amplificare a energici, cretere i inâllaro a celor

zmislite de Dumnezeu". Condiia împlinirii acestei \iziuni antro-

pocosmice a aciunii creatoare rmâne revelarea persoanei, a liber-

tii creatoare
2
.

Berdiacv crede câ regsirea omului nu este posibil decât in modul
teandric de viai El afirma câ orice filosofie i. de asemenea, orice

teologie trebuie s porneasc nici numai de b Dumnezeu, nici doar
de Ia om. ci de la Durnnezeul-Om. Aceasta pentru c "fcnomcnul
originar din viaa religioas este întâlnirea i lucrarea reciproca a

lui Dumnezeu i a omului, micarea ce merge de la Dumnezeu spre

om i de la om spre Dumnezeu", naterea lui Dumnezeu în om i
naterea omului în Dumnezeu"'.

Este o conccppc care se regsete, deplin întemeiat (teologic,

antropologic i cosmologic), in tradiia Bisericii rsritene, spre

exemplu în cugetarea sfântului Maxim Mrturisitorul i a printelui
Dumitru Stniloac. Nu am intenia s expun elementele de ba/â ale

perspectivei ortodoxe, trecând direct Ia viziunea chardiman despre
sensul antropic al devenirii universului, revoluionar pentru gândi-
rea occidentala i semnificativ înrudit cu viziunea rsritean

Reprezentant al noii paradigme culturale - care a depit imaginea
universului infinit i fr sens printr-o cosmologic finalist i an-

\ Cf. ibident. pp. 67-69.

' Cf. ibidem, pp. 139-141 O bun evideniere a sensului badiacvian al cre-

apei la Andrei Pleu,/Jm6ap«l«Jn7or, Humaiuias. 1994. pp. 155-157

Cf N. Berdiaev, Spirit p libertate. încercare de filosofie cresnnd. Paideia.
1 996, p. 231.
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tropic - Teilhard de Chardin realizeaz o contribuie importanta
atât în planul perspectivei tiinifice (prin faptul c a construit pre-
misele unei interpretri teologic-hrislologicc a realitii cosmice,
biologice i umane, aa cum se descoper aceasta omului contem-
poran, angajat in cercetarea i înelegerea realitii) cât i în planul
teologiei occidentale fpnn faptul c a recuperat dimensiunea cos-
mic a mântuirii svârit de fisus Hristos. reamintind liniile majo-
re ale teoriei ioancice i paulinc privind relaia Logosului divin cu
viaa i universul).

Dubla sa contribuie explic de altfel i controversele din jurul

persoanei sale - nu explica îns i obieciile fr acoperire ale unor
teologi ortodoci de acum. care au preluat neatent cnticile produse
iniial de diveri teologi romani -, în sânul comunitii tiinifice
(pentru a fi descris un univers condiional teleologic s parcurg
micarea spre 'Punctul Omega") i în teologia occidental (pentru
a fi adus o imagine dinamic a lumii, proprie mai ales ortodoxiei,
cretinismului oriental). Demersul su arc de aceea valoarea em-
blematic a unui efort uria de recuperare.

Universul chardinian dup Le phenomene faimain

Cosmologii contemporani au in minte dou modele ale universului
- unul potrivit cruia universul se extinde într-un degrade nemr-
ginit i unul potrivit cruia acesta se prezint ca domeniu curb. au-
toiniaurat -, modele considerate pân nu demult a fi incompati-
bile. Vorbind, la rândul su. de o micare complex a universului

angajai simultan pe drumul expansiunii spaliale i pe drumul înf-
urrii organice asupra Iui însui, de Chardin depete cele dou
modele amintite.

Astfel, spune, "o observaie complet a micrilor Lumii ne-ar
obliga (.. | s descoperim c. dac lucrurile in i se Un. nu este de-
cât - pnn fora complexitii - în sus [par en haut\". Aceast mi-
care de complexifîcarc ascendent propune un Centru Universal de
unificare. Punctul Omega, un preexistent i transcendent Atractor
cosmic, care acioneaz prin energia psihic din univers, mani-
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fcslndu-sc ca funcie motrice, unificatoare (coltectrice) i stabili-

zatoare
1

Dac aciunea acestui Atraclor c posibil, consider Tciihard de

Chardin, este pentru c exist un rspuns, o unitate fundamental a

realit(ii cosmice sau a ceea ce el numete "Stofa Unhcrsului", ca-

re, descompus, apare ca praf de particule periect asemntoare în-

tre ele (cel puin dac sunt obscr\atc de la marc distan) - fiecare

fiind coextensiva întregului domeniu cosmic - i misterios relaio-

nale printr-o Energie a ansamblului, pnntr-o relaie dinamic de

complexificare Aceast relaionare este inienvesenial i extern-

sislcmicâ

^Fiecare clement al Cosmosului c esut po/iliv de loatc celelalte:

pe sub el printr-un misterios Fenomen al «compoziiei», care face

[ca orice clement) s sub/ iste înir~tin ansamblu organizat; peste ci

prin influena pe care o suport din partea unitilor de ordine su-

perioar, carc-l incorporca/â [/ eng/obent) i îl domin pentru pro-

priile lor scopuri". De aceea, conclu/ionca/â ci "Universul se line

prin ansamblul su i nu este posibil dect un mod adevrat de u-l

privi. Esiea-I lua în bloc - în întregime" (p. 32).

"Stofa" sau suportul indefinibil iessatm mdefimssable) al universu-

lui este simultan diversitate fundamental i unitate omogen. în

care ceva < urma a Punctului Omega) produce solidarizarea particu-

lelor elementare. Icgandu-le unele de celelalte prin relaii coleetnc.

printr-o energic îneleas ca putere de (in(er)aciunc. ca putere de

relaie i de asemenea ca "valoare constitutiv' * a tuturor lucrurilor

Aceast energie apare sub dou aspecte: de energie tangeniala.

care determin solidaritatea fiecrui clement cu toate elementele de

aceeai ordine din unners. i de energie radiat* carc-l 3trage în

direcia unei stri "mereu mai complete i mai centrate, spre îna-

inte" Stofa lucrurilor se manifest drept "radical particulari esen-

Le phenom&ie humoin* pp> 31, 304-306, 312-313.

"CC ibidem* pp> 47^18. t .a John Barraw, **5totiT chardinion c "ocean iro-

iropic de microunde", determinant pentru 'izotropia expansiunii universului
1 *

(cf Originea universului, Humanitas. 1994, pp. 29-30).

225

(ia! relaional
| J i prodigios activ Pluralitate, unitate, energie:

cele trei fee ale Materiei"
1

Edificiul cosmic este angajat pe calea centrrii, sus(inndu-sc

permanent. în micarea sa. pe aranjamentele primare, care suni ma-

nifestri ale energiei tangeniale/relaionale <pp 53-54), Dac tiin-

a actual concepe impersonal aceast energic. Tciihard de Chardin

sestzea/ în esena i în sensul micrii o for a centrrii psihice, a

hipcrpcrsonali/rii unhcrsului. fora ale crei rezultate se vor ma-

nifesta, spune cL dincolo* în punctul Omega <pp 258 i 26{)-26l ).

El bnuiete. în straturile infime ale universului, prezenta rudi-

mentar a unei psyvhc utilizarea termenului grecesc trimite la o

alta reprezentare a lumii decat cea reducionisla a moderni tatii; în-

cercând s acopere te dedans i le tkhors în acelai timp -, a umu

factor implicit care determin mersul lumii spre o stare de com-

plexitate a fiinei* a \ieii i a contiinei (urm a Punctului Ome-
ga), tcndin)a care se actualizeaz în fenomenul uman (p. 305 ). Lu-

mea ajunge la gândire în om (o sugestie paulinâ: cf Romani, 8. 19-

21). ateptând "ca noi sâ regândira. pentru a le desvâri, demersu-

rile instinctive ale Naturii** (p. 285).

Demersurile creaiei, conticnli/atc i realizate deplin în om.

nu sunt îns doar efectul unei legiti naturale, de vreme ce "Ome-

ga extsiâ deja actual, operand în profunzimea masei gânditoare^,

ascuns o vreme in biologie i apoi luminând personal* ca de la

Centru spre centrele gânditoare. A\cm de-a face cu marca Prezent

a lui Omega în oale fa/ele evoluiei i cu perspectiva unui uni\crs

dominai de energii personale tpp. 293-204).

Sfanul Maxim spune, cu 1201) de ani înainte, acelai lucru: "unul

t acelai Logos se face toate pentru toL conform cu fiecare, ir-
bâtandu-l pe fiecare i dmindu-i anticipat harul su precum un cu-

vânt premergtor, care îl pregtete pe fiecare pentru \cnirea lui***.

Teilhard afirm o preexistenta, o convergen i o posteriori tale a

punctului Omega fal de universul nostru, situaie in care avem po-

1 Cf Tciihard «fc.CharduL pp. 28, 29-30, 52-53.
1 Rspunsuri cMre Tolasie 47, in Htocalia 3, Sibiu, 1 948.
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sibilitotca sâ recunoatem aproape (ar dificultate imaginea maxi-

mian a Logosului ca archv+ mesotes i tehs ale creaiei Punctul

Omega este situaia final - anticipat ins de întreaga istoric a

creaiei - a unui univers angajai diniotdcauna pe drumul "centrrii

psihice", o stare de complexitate armonioas i de unire diferen-

iala, în care prile se perfectionca/ i se împlinesc reciproc tntr-

un ansamblu organizat: "Centru distinct radiind în inima unui sis-

tem de centre" (pp. 263-264). Este vorba de un univers angajai pe

calea prodigioas a intensificrii existenei, de la cuantic Ia mine-

ral, de la mineral la vegetal i animal, de la \ia(â la contiin.
Acesta este motivul pentru care in gândirea sa arc un Ioc atât de

important iubirea, ca esen i expresie ultim a \icii creaiei Pen-

tru Teilhard de Chardin, în care vad - fr a G primul
1 - un gândi-

tor de factura maximian, deci rsritean (de unde, posibil, proa-

sta sa receptare in teologia occidental), aceast iubire e presupus
de o întreag tendin cosmic i e condiie pentru întreaga dezvol-

tare cosmic:

Iubirea "rcprczinlâ o proprietate general a oricrei Viei i. ca ata-

re, uneie |// epause]. în diverse grade, toate formele cuprinse în

materia organizat. [...] Dac. într-o stare Rr îndoial nidimenta-

r ins deja nscând, n-ar fi existat o tendin Intern spre a se

uni chiar i în molecul, ar fi fost fizic imposibil ca iubirea s apa-
rii mai sus, la nivelul nostru, in stare umanizat. De fapL pentru a
constata cu certitudine prezena sa în noi. trebuie s-i bnuim pre-

zena, chiar dac incooiivâ, în lot ceea ce este. | . . . 1 Sub puterile iu-

birii, fragmentele Lumii se caut pentru ca Lumea s se constituie.

I*..] Iubirea, cu toate nuanele sale. nu este altceva
[ 1 decât sem-

nul mai mult sau mai puin direct marcat în inima elementului de

1 A se vedea, spre exemplu. Lan Thunbo. Atoi and the niftBfl) 7Ke visîoti

o/St, Xtaximus tfie Confiamrt St Vtadimir's Scminary Press, Crcstuood,

1985. p. 137; la fel, arhid prof Constantin Voicu, "Hrtstologin cosmic dup
St Maxim Mrturisitorul"'. în voi Persoan t comuniune. Sibiu, 1993, pp.
604-605. Inlr-o comunicare personal, printele conf loan Ic jr mi-a împr-
tit faptul câ legaturile strânse oi printele de Luboc, mare cunosctor a! teo-

logiei ortodoxe, explic toane bine specificul "rsritean'' al cugetrii chardi-

afeoa

2V

ctre comergena psihic asupra sa insui - a Universului". De

obicei, "din lista Jeelor iubiri lipsete forma de pasiune cea mai

fundamentala: aceea care adun \preuptte\ unul cu altul, sub presi-

unea unui Unncrs cote se închide, clementele in întreg. Afinitatea

i pnn urmare sensul cosmic |al iubirii)"
1

.

Dei viziunea charduiianâ nu este acceptat de majoritatea oameni-

lor de jiiini (din re/islcnâ. poate, lat de tdeea finaliti univer-

sului), totui aceasta reprezint simptomul unui proces de descom-

punere a certitudinilor secular-matenaliste, fermentul generaior al

unui nou tip de spiritualism, al unei priviri mai complexe asupra

realitii - dincolo de opoziia între spirit i materie -. privire pro-

prie sfanului Maxim i întreg» tradiii a cretinismului rsritean.

O antropocosmologie de factura patristic

Perspectiva chardinian ofer - prin viziunea unificat despre om

j cosmos, pe de o parte, i pnn afirmarea universului plin de inten-

ie i sens. pe de alta - cheia cea mai potrivit pentru evaluarea

demersului reprezentat de principiul antropic, pentru care omul nu

e centrul universului, ci vectorul, sâgcaia care indic sensul aces-

tuia, eliminând simultan cosmacentrismui fizicii clasice i antroptt-

centrismul idealist,

Paul Evdoktmov a intuit perfect sensul afirmaiilor chardiniene.

spunând c 'geniul lui Teilhard de Chardin consta in a fi descris

istoria cosmosului ca pe o evoluie orientat ctre ont Daca omul

nu mai este centrul astronomic al unhrrsului. el se afl acum in

vârful acestuia, pcnuu c. prin om, evoluia cosmosului devine

contient de sine**\

1

Le pitennmene humain. pp 265-266 i 268
: Iubirea *t*bunâ a Im Dumnezeu, Anastasia, p. 69.A vrea sâ remarc aia câ

respingerea perspectivei chaninuene de dttre mitropolitul Zizioulas - ""opiniile

despre om ale lui Teilhard de Chanlin n-au nimic de-a tace cu teologia patris-

tic" (e£ Fiina edentata, cd Di/antinâ, 1 996, îl 46, p, 56» - nu concanli cu

afirmaiile sale din referatul susinut la a patra Conferin internaionala a
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Sistemul printelui de Chardin are doua premise: (I) primatul psi-
hicului i al gândirii in "Stofa Universului", i (2) valoarea, rezo-
nana biologic a "faptului social" (semnificaia preeminent a o-
mului în natur i natura organic a umanitii). Derulat deplasat
spre înapoi in trecut omul e redus la elementele sale cole mai sim-
ple, în fapt ultimele fibre ale realitii, care se confund cu Stofa
Universului. Aceast identitate ontic a umanului cu cosmicul ara-
ta - în termenii sfanului Maxim - omul ca lume i lumea ca om.
pcrmiându-le. omului i lumii, s fie "un Sistem, un Tolum i un
Quantum": sistem prin multiplicitate, întreg/lot prin unitate, quan-
runi prin energic .

Omul e vârfmomentan al unei antropogeneze care încununeaz
o cosmogenez. de \reme ce universul era dintru început condii-
onat spre om. Similar, dm aceeai perspectiv, "omul n-ar putea fi

cunoscut deplin în afara Umanitii, nici Umanitatea în afara Vie-
ii, nici Viaa în afara Universului", Precum în gândirea sfântului
Maxim, i pentru de Chardin este \orba de mai mult decât de o si-
metrie static între om i cosmos Omul este centru aj lumii i che-
ie a universului, centru de perspectiv (contemplativ) i centru de
construcie (unificator). Omul nu-i aadar numai centru al univer-
sului cum s-o crezul naiv. ci, cu mult mai frumos, sgeat ascen-
dent a sinte/ci biologice i cosmice2.

lntr-o manier parial asemntoare. Jacqucs Mcrieau-Ponly afir-m c "lumea este un sistem care este întotdeauna vâ/ui i gândit
din interior, dintr-un anumit pun spaio-icmporal din care însi
prezena fiinei gânditoare face un centru, in care converge infor-
maia i din care radia/ aciunea". Desigur, viziunea chardinian
implic mai mult decât ideca centrului de perspectiva. Mai aproape
de gândul lui Tcilhard c observaia Iui Basarab Nicolcscu: -Apari-
ia fenomenului uman evolutiv pe Pmânt este una din etapele cvo-

colilor de teologic ortodoxa, Bucurefc, I9%i, mult mai recent "Piflnstic
TT>eology in OU Modem World".

Cf Le phenomene humum. pp. 18. 27 i 31
- Cf ihitkm, pp. 1 9,

2

1 , 22 î 224.
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lulive ale istoriei Universului, la fel cum naterea Universului este
una dm etapele evoluiei umane" 1

.

Nu pot încheia aceast subscciunc fr a reproduce un alt text
chardtnian, un adevrat manifest al noii perspective tiinifice ase-
mntor, ca idee. cu demersul patristic rsritean:

"A yenii clipa s nedm scama c o interpretare - chiar pozitivist
- a universului ircbuie. pentru a fi satisfctoare, s acopere i in-
teriorul [le de.hns] i exteriorul \le fehors] lucrurilor. Spiritul si
Materia in acela. timp Adevrata fizic este aceea care va ajunge
cândva s mtegre/c Omul loial (potrivii contextului: trap i suflet
materie i duh] intr-o reprezentare coerent a lumii [. .|M îndo-
iesc ca ar fi pentru fiina gânditoare o clip mai decisiv decât
aceea in care. vlul czandu-i de pe ochi, va descoperi c nu esic
un clement pierdui in solitudmea cosmic i c exist o voin uni-
versala de a tri care converge i se umanizeaz în eT:

.

E o viziune compatibil cu mistica rsritean a universului uroa-
m/at i transfigurat in relaiile complexe dintre Dumnc/eu i om
Pana la om. lumea parc a se fi fcut i fr el. de. el era ca inteniem toate, potnvil principiului antropic; de acum. toate se fac în i
pnn el. Augushn a descoperit timpul subiectiv, inlerior; mistica r-
sritean - . în special stniuf Maxim - a redescoperit timpul kai-
rotic; nu se reduce totul la om. îns el este cel prin care creaia în-
treaga profit de anse, astfel c ceea ce triete omul nu este în lo-
cul lum... al linipulm obiectiv, exterior, ci reconiîgurarea. asuma-
rea personal a domeniului exterior, obiectiv, integrare. încorpora-
re (ceea ce dorete, fr o implicare clar a factorului teologic, ide-
ca de transdisciplinarilate).

' Cf j MarIcau-Ponry. Cosmologm tecotnlu,XX Stodf* epvunoiogic u a-
'!'"JL

at "™". ">xmolo8>c<-> contemporan, cd. tiimifica j enciclopedici

• fttf», p. 19. Gândul lui TcOhard de Charfin^ dovedit în timp mm mult
decât o mtinuc ji o sperana, cum se observa 1* RogCT Penrosc i Henry Sinpp
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Din perspectiv cretin, universul nu-i niciodat numai res e#

tema o cantitate obiectiv Obiectivitatea sau neutralitatea sa «te

numai un aspect al existenei sale. sau poate numai ceea ce vede c-

chiul cderii, superficial i ptima ("li s-au deschis ochi. st au cu-

noscul c sunt goi'"), care definete totul prin porta profitului. a a-

buzului de natura. Mistic, universul este de dou on subieci vizat,

trit ca valoare a comuniunii, ca în modelul relaie, pcrsoona-cscn-

U (persoana, supranaturalul, aadar ceea ce nu depinde de condii-

ile propriei firi. care îi triete natura drept x ,a-de-comumcaO.

(1) transpunere sau druire a Logosului suprem in plasmaxarnca

cu multe forme a creaiei, i (2) cniposiasicrc de ctre om adunare

într-o umanitate cosmic, situat filial în faa Tatlui . ofcnndu-i-

sc jertfelnic Subiectivizal nu înseamn aici. aadar, trit m conti-

in, idealist ca reprezentare

Prima dat. spaiu al întruprii Cuvântului, universul se creeaz

în multe rânduri i multe chipuri; a doua. spaiu al indumnezcmi

omului, universul se nate în Dumnezeu* « in-fiazâ. Este - interi-

orizat ins - ceea ce se spune de obicei, c universul nu arc o con-

tiin proprie dar c este spaiul în care se întâlnesc doua tipuri de

contiin . ,

Chiar dac. in cartea studiat. Tc.lhard nu ajunge la asemenea

concluzii, perspectiva depete atât tentativele de afirmare a unui

Logos exienor materiei cât i pe acelea de transformare a Logosu-

lui intr-un principiu inerent materiei Dar, mm ales, depete ideea

modern de separaie a domeniilor uman i cosmic.

Elemente de hristologie cosmologic

Mai mult decât tiinific, perspectiva antropocosmic a sistemului

chardinian este i una hnstohgicâ. adevrat punte intre mai-ve-

chiul fond cretin al mentalitii europene i noua reprezentare ti-

inific a lumii (de remarcat faptul c. spre deosebire de majorita-

tea savanilor contemporani, Tcilhard este unul din puin,, care nu

apeleaz - cel puin, nu în cartea studiat de mine m acest eseu - la

o viziune oriental, necretinâ. în interpretarea datelor tiine*

Contient c introducea o dimensiune noua m expresia tradiio-

nal a credinei Bisericii occidentale, Tcilhard de Chardin a afirmat
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corelam c Hnstos nu este doar Mântuitorul oamenilor, ci i prin-

cipiul unui nou univers în acest mod. el renuna la obinuina eva-

lurii juridic-moraliste a istoriei relaiilor intre omenire i Dumne-

zeu, propunând o mistic ce nu-l mai separ pe Hnstos de lumea

fizic (univers) i remtegrându-i pe om în ansamblul biocosmic din

care fusese extras prin gândirea scolastic i modern, care se o-

preau, în definiia omului, numai la dimensiunea contiinei.

Hrisloccntrismul chardinian e transparent in mai toate propune-

rile sistemului: micarea, evoluia universului i a vieii, este o di-

namic a convergenei care se împlinete in Punctul Omega, con-

ccptul-cheie al acestei perspective. Numai existena Punctului O-

mega - i recunoatem aici o reprezentare finalist, in care se arti-

culca/ gândirea tradiional-cretin despre lume cu tendinele nou

cosmologii - face posibil intensificarea cosmogpnesei (organiza-

rea lumii) pnn bio&n*:â (organizarea vieii) i a celei din urm

prin noogenezâ (naterea contiinei)- etape care se împlinesc intr-

un punct transcendent Or. acest punct. Omega, este chiar Hnstos.

Logosul întrupat

Pnn aceast identificare, printele de Chardin a cutat sa de-

monstreze de ce tocmai Hrislos dezvluie sensul ascuns i coerena

profund a realitii Demersurile universului i ale vieii nu numai

c se traduc finalist - ele se împlinesc concret in Hnstos Aceast

concluzie, veritabil punct apologetic, produce ansa mani întâlnin

intre discursul teologic-patristic i cercetarea tiinific.

Modelul chardinian depete hotrât, i cu argumente consis-

tente de ambele pru. spectrul modern al conflictului între tiin i

credin.

J. -M. Maldame observ c Teilhard a descoperit Punctul Omega

prin "reflectarea asupra tiinei, chiar dac el nu poate fi sesizat

prin mijloace experimentale** "Printele Teilhard de Chardin recu-

noate c dei certitudinea privind punctul Omega e întemeiat pe

credina sa în Hristos. aceasta rmâne convingere de ordin tiini-

fic pentru cd scama de progresul v ieii i de apariia omului. Re-

cunoaterea acestui centru, spre care toate converg, este necesar

celui care -.Tea s îneleag de ce evoluia a reuit s produc o-
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mul", spune ci' . A se vedea, spre verificarea observaiei lui Malda-

mc. ie pitenomâne hummn, cap. "Le Phenomene chreiien" (pp.

293-301).

La rândul lor. John Barrow i Frank Tiplcr suni de acord c- dei

dcpilâ astzi în multe privine, teoria chardinianâ c o teorie tiin-

ifica (cf. The anlhrvpic cosmologica! principie, pp. 198 i 204). In

acest context, aspectele reproabile - din punct de vedere pur tiin-

ific - ale acesteia nu elimin valabilitatea construciei chardinicne

despre un univers melioristic i plin de sens. perspectiv asumat

de principiul cosmologic antropic.

in plan teologic, perspectiva chardinianâ s-a dovedit un stimulent

pentru înnoirea vi/iunii creti nismuJui occidental despre lume. O
imagine similar despre dimensiunea cosmic a întruprii Logosu-

lui a construit Emile Mcrscrr. Mcrsch a vorbit de o creaie conti-

nu, proces care îi reveleaz deplina semnificaie in om i. dat fi-

ind cuprinderea cosmosului în om, de faptul c întruparea este asu-

marea hristic a întregii creaii

Henry Vandcr Goot reali/caz o descriere asemntoare, in jurul

temei "Crcalion in ChrisL the Logos*': lumea a fost creat !rl Hri-

stos, astfel încât in el converg toate fiinele (in him alt things co-

here). Interesant imaginea pe care o propune Vandcr Goot: "afir-

maia c orice fiin este în Hristos. mediatorul creaiei. înseamn

c forma realitii chiar c hristic \ihefarm ofreality itsetfis chris-

tic\. Toate lucrurile, pân i cele mai pmânteti, sunt sisiciruc i

esenial relaionale reciproc. întreptrunderea lor depinzând de le-

gtura cu Hristos-Logosul. Toate lucrurile, toate legile, toate pro-

cesele din natur i istorie deopotriv au fost fcute pentru a sus-

ine, pentru a promova i pentru a împlini modelul Hristos [the

Christ paiiernl Modelul Hristos e forma întregii viei [thefarm of

al! life\. Toate lucrurile acioneaz împreun pentru a promova via-

a asemntoare lui Hristos [tofoster the Christ-like ffjfef*.

1 Cf Jean-Michel Maldame, t.e Christ et ie cosmos. Inddence de ta cosmo-

logiemodemt» sur la iheoloxie, Desclcc, 1993. pp. 182-183

2 C£ Grcgory U. Mabmowski. OFM. "Emile Mcrsch- SJ ( 1890-I94U). Un

diruaocentrismc unifie", in S'ouveile revue rheologique, lom 1 12, nr. l/l 990.

pp 44-66.

* Cf ''Christ as Patera and Agent of Crcalion". in voi. Chrisiology. Tlie

Ceriterand the Periphery, Paragon House, NY, 1 989, p. 35 i 37-1

1
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Descrierea chardinianâ a cretinismului cosmic e consecina peste

limp a unui ferment mental, speclaculos reprezentat de concepia

sfântului Maxim Mrturisitorul despre rcla|ia intern între Dumne-

zeu, omenire i univers, o perspectiv - singura, afirm de Chardin

-capabil sâ sintetizeze Totul i Persoana, partea i întregul, mi-

carea i sensul, materia i contiina, într-o unitate a iubirii.

Sistemul chardimannu exclude, in acest fel. Icnomenul cretin,

îneles ca suma a tendinelor antropocosmice; mai mult. pnvele

întruparea mântuiloarc ca o "prodigioas operaie biologic" In

(cxlul pe care îl redau mai jos. întrezrim, poate, ceea ce a determi-

nai romano-catoiicisniul contemporan sâ redescopere dimensiunea

pierdut pe parcursul mileniului al doilea - cosmic a mnUuni

sau pe Hristos nu doar in situaia de Mântuitor istoric al umanitii.

ci al creaiei întregi'

"înspimântai o clip din cauza Evoluiei, cretinul îi d scama a-

cum c aceasta ii ofer un mijloc mre de a se simi i de a se de-

vota mai mult lui Dumnezeu. înlr-o Nalura de estur pluralist i

static, stpânirea universal a lui Hnstos mai putea fi confundat

|...l cu o putere extrinsec i supraimpus. De cat urgen, de câ-

t intensitate nu se îmbrac aceast energie hristic într-o Lume

convergent spiritual? [,..] Hristos se îmbrac organic cu însi

mreia creaiei sale i. de aceea, (ar melaforc. pnn întreaga lun-

gime, greutate i profunzime a Lumu in micare, omul devine ca-

pabil s-1 pliineasc [sabir] si s-l descopere pe Dumnezeul su.

S poi. propriu-zis. s-i spui lui Dumnezeu c-1 iubeti nu doar cu

întreg trupul, din toat inima i din iot sufleruL ci din tot Universul

angajai pe drumul Unificrii - iat o rugciune ce nu se poate face

decât in Spaiu-Timp!"
-

Tainde cretinismului, spune el. "*nu pot fi deloc înelese dac acesta nu e

privit ca cea mai cormic i mai realist credin i sperana" {Le phenomene

humain, p. 295).
:
P. TeUhard de Charitin. p. 299.
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Câieva consideraii finale

oferte de sfanul M»u».<—d ™^U£» fenomenul

llmtt Trecând polcH^^SaM oVmludinc i» care

cosm.c. apare o ma.nnc-gSta*^ £££ do jos ,. de

Un.versuhn. ea «penalitate s. putere de^^ ' ^„^

prema ', ceea ce presupune un primat al spirtiu
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cosmic
1

. Ceea ce intrig îns în demersul su este nu doar neclari-

lalca rolului jucal de Punclul Omega, ci i identitatea, situaia aces-

tuia, nu destul de pcrsonalisi descris, în care. de aceea, ne e greu

sâ recunoatem imaginea biblic a lui Dumnezeu. Corelativ, dei

vorbete de un Dumne/eu viu. dtlor-de-viaâ. printele de Char-

dm parc a nu mai fi preocupat i de o relevare a distinciei intre ne-

creat i creai, sugerând panteismul (o ispu pentru inulu cosmologi

contemporani).

Problemele de ordin teologic ale cugetrii chardinicne, dei nu

sunt resimite ca atare de tiin, sunt rc/olvatc în tradiia cretinis-

mului rsritean. Existena lor nu scade îns cu nimic semnificaia

profund a acestui demers - în fapt. o întâlnire deja realizat intre

viziunea tiinific despre lume i cretinism.

tiina comunicrii i sensul demersului

teologic

R. Jottescu

întrebarea dac este posibil o viziune asupra teologiei din per-

spectiva unei tiine noi. dezvoltat în ultimele decenii, cum este

iima comunicrii, este cât se poale de fireasc. Ce implicaii poa-

le avea o asemenea invcsugaie' înseamn cumva a cerceta teo-

logia pnnir-o paradigm tiinific limitativ, golmd-o de coninut.

adaptând-o - într-un sens prost - unei mode noi. sau. dimpotriv.

înseamn a evidenia o latur mai puin exploatat a demersului te-

ologic, cu ajutorul acestei noi discipline'?

Rândurile de fa încearc un rspuns pentru aceste chestiuni.

Cf-TcifliarddeCharain.pp. 30. 34 i 312-313.
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1 Teoria comunicrii - câicva repere

Modul în care înelegem sensul comunicam nu cslc de neglijat Se

poale spune câ-i dc-a drcplul decis» Liani primordial al societi,

omeneti, comunicarea a ajuns s reprezinte emblema perfecta a

lumii noasire. alai in forma tiinei omonime cai i a aplicaiilor

oiumprc/cntc ale iconologiei comunicrii Accsia e motivul pentru

care familiarizarea cu principiile i slralcgnlc nou liinc -consti-

tuie nu doar un simplu act de informare asupra unui domeniu foar-

te actual, ci o necesitate i o ans pentru mai buna noastr inte-

grare în fluxul \icii i al culturii conlcmporanc"

Or. teologia vie. autentic - îneleas ca expresie a experienei

cretine într-un context icmporal. cultural, social bine prcci/al -.

presupune tocmai aceast integrare, un rspuns foarte concret la

problemele societii in care trim, in acesl sens. studiul teologic al

teoriei comunicrii nu arc sensul unui demers pur informativ,

manifestând in schimb valenele unui demers formativ i, îndrz-

nesc a spune, teologic

Teoria comunicrii esic disciplina care se ocup cu siudiul sis-

tematic al comunicrii Aparent uor de definit, comunicarea s-a

dovedii a fi circumscris domeniului concret in care se realizeaz

investigaia. De aici. o mulliludinc de definiii, dintre care uncie cu

pretenii de completitudine, altele afirmnndu-i competena numai

în zonele aferente de cercetare i rctuzând s dea scama de

celelalte situaii. Cercettorii \ orbesc i de un alt obstacol in calea

definirii: terminologia utilizat divers de cei care investigheaz

fenomenul (interesant de observai c teologia însi a cunoscut

asemene- impasuri, alunei când a fost vorba de dogmali/arca unor

aspecte Umdamentalc ale credinei).

"încercând s sistematizeze aceast multitudine de definiii-

Frank E. X. Dancc i Cari F. Larson - in demersul lor de a controla

"acesi proces de proliferare semantic" - au gsit nu mai puin de

126 de formulri, cele mai reprezcntalivc^ dei Jiu cu totul su-

1 Mifcui Dinu, Comunicarea, ed. uin|ifica, Bucureti. 1917.

!
Cf. ibifiem.? %.
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ficicnle Faptul nu-i de mirare, dac inem seama de imensul numr

al tiinelor actuale, fiecare cu paradigma i cu exigenele sale par-

iicuiarc

O prim definiie pe care o supunem ateniei esle cea socio-

logic Din acest punct de vedere, comunicarea reprezint "mul-

imea comportamentelor i fenomenelor în legtur cu facultatea

unui subiect de a transmite informaia altui subiect, sub forma lim-

bajului articulai sau sub alic forme . Se observ c definiia presu-

pune implicit, prin termenul "limbaj articulai", un "subiect" care

posed puteri cogmli\c. care arc contiin. De asemenea, comu-

nicarea poale fi privita i ca "proces pnn care un individ (comuni-

caioml) transmite slimuli - de obicei, verbali -, cu scopul de a

schimba comportarea ailor indivizi".

O perspectiv diferil. care ins prezini anumite similariti cu

accasia. cslc cea biologic. în sens biologic, comunicarea este "o

aciune a unui organism sau a unei celule (deci nu neaprat subiect

dotai cu contiin, an.] care altereaz modelele probabile de com-

portament ale altui organism sau ale altei celule. într-o manier

adaptiv pentru unul sau pcnlru ambii participani".

Lucrurile pot fi împinse i mai departe, abstractizate. în dome-

niul tehnologiei comunicrii. Pcnlru Claude Shanon, esenial era

analiza comunicrii în sens de transmisie de cod. semnificaia, va-

loarea cognitiv a mesajului nefnnd luate în calcul. Lui i se dato-

reaz aadar pnma abstractizare a comunicrii umane, abstractizare

care ignor voii semnificaia mesajului, tratându-l pur cantitativ,

prin noiuni ca informaie i entropie informaional. Tot Iui i se

datoreaz prima schem abstract de comunicare; Iransmitor

(sursa de informaie sau de semnal), mediu de transmisie (cu zgo-

mot i distorsiuni) i receptor (al crui rol c de a reconstrui mesajul

trimis de emitor), schem care a devenit fundament al leonei co-

municrii

Important de subliniat este faptul c absolut toate tipurile de

comunicare au la bazi o schem general de comunicare, numit

Shannon-Wcavcr. compus din: surs, transmitor, canal de co-

Oicticrnnaire de la laiiguefrunciiise, 1 996. p. 274.
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inumcarc. receptor. desiina|ic. schem simplificabilâ eventual în:

surs, canal de comunicare, receptor

Canalul csie afectat de zgomot, un semnal para/it care se su-

prapune semnalului de transmis 51 recepionat (numit semnot ulii).

pe care îl alterca/â Zgomotul isi pierde. în aceast definire, semni-

ficaia UZUâlS de amel perturbator, regsind un in|eles mult mai

larg. de semnal parazit, în general compatibil cu natura semnalului

taft. Spre exemplu, zgomot de imagine este semnalul de lip "pu-

reci", imagine para/it care interfcrea/ cu imaginea util: zgomot

ratlto $ur« acele unde electromagnetice care ingreunea/â rcccpli-

onarca unei anumite unde electromagnetice ori semnalul de recep-

ionai (semnalul util): Zgomot menta/ pot Vi considerate acele gân-

duri perturbatoare care împiedic mintea sâ se conccntre/c asupra

unei cugetri anume
Obsenm c mesajul - pe care sursa îl pune la dispoziia

transmittorului pcnlm a fi comunicat pnn canalul de comunicare

- poate fi foarte complex : gânduri, sentimente, triri, stan de con-

tiina. Cuvinte în aceast perspectiv, i zgomotul poale a\ea o

natur complex.

Este eudent faptul c o comunicare este cu atât mai reuit cu

cât receptorul reuete sa primeasc într-un mod cât mai fidel me-

sajul d*ansmis. Vom vedea ceva mai departe ce importan arc în

teologic înlturarea zgomotului din comunicarea interpcrsonala

în general, trnasmitorul con\crtcsie mesajul în semnal mate-

rial, transmisibil pe canalul de comunicare. De exemplu. în comu-

nicarea verbal, organele \ ocale modulea/ în cuvinte semnificaii

elaborate mental, care - emise prin canalul de transmisie, pnn aer

- ajung la urechile asculttorului 51 sunt decodificate mental în în-

elesurile originare; dac Snrf inlemne zgomotul, un semnal sonor

parazit, receptorul poate a\ea dificulti de înelegere a mesajului.

Nu voi încerca o investigaie sistematic a diferitelor tipuri de co-

municare; voi ateniona doar asupra multitudinii i complexitii

acestora Se vorbete de comunicare intrapersonalâ. mierpersonalâ
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diadic. de grup. public, de mas 1

, de comunicare in domeniul

ingineriei informaiei*, de comunicare animal, de comunicare

mu/ical. gestuala. plastic, cinematografic, \erbala. non-verbali

sensâ. de comunicare "dincolo de cuvinte"" Toate acestea sunt

manifestri gritoare ale complexitii fiinei umane, fiin social,

comunitar pnn excelen i comunicant, comunitatea tiinifica -

spre pild - satisfcând exemplar exigena unei societi a comu-

nicrii'

Rezultatele sunt foane w/ibilc ast/i. când asistm la apariia a

peste un milion de lucrri tiinifice anual, o alt statistic sem-

naleaz dublarea întregului \olum de cunotine tiinifice ale ome-

nirii la fiecare zece ara Cunoscând perspectiva imensului impact

pe care dezvoltarea comunicrii 1-a avut asupra progresului tehno-

logic i tiinific de-a lungul veacurilor. dc\ine necesar i o în-

elegere a semnificaiei teologice a comunicrii, a importanei a-

ceslcia pentru spaiul teologiei cretine. De asemenea- corelam,

apare necesar definirea comunicrii in sens teologic, exigen de*

loc de neglijat.

2 Sensul teologic t eclesial al comunicrii

Nu cred c se poale vorbi de teologie Iar a pune în c\iden faptul

c aceasta presupune, intrinsec i ontologic, comunicarea Dumne-

zeul Bisericii s-a revelat a fi Treime, a fi iubire, comuniune de per-

oane can>i comunic reciproc iubirea Tocmai pentru c Dumne-

zeu este arhetipul \cmc al comuniunii, mei in creaia sa nu exist

principiul lucrului-in-sine. ci al htcnthu câlre. al existene* înlnt„.

Extinderea comunicrii acestei mbin divine circ fiina creat, c*

1

Mclvin L> De ricur i Samta Batl-Rokeoch* Teorii ale atmumcnt de miLx.

ed.Polirom.1999

Pentru o deschidere in domeniu, vide canea regretatului profesor Adrian-

Inuan.Murgan. PrmctptiU teoriei informaiei in u*%uieria informaiei }i

o

etmmmcatular, ed Academiei Romane. 1998. p 4.

* Culca profesorul.!) Mihai Dinu* titular ol primei catedre de specialitate dtn

învmântul superior romanesc* conine un capitol dedicat "comunicm din-

colo de cuvinte"..
1

MuutoDina.p5l
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Irc omul capabil de rspuns, capabil s raione/e i s iubeasc, es-

te ullimul temei al configurrii noastre ontologice ca fiine comuni-

cai onaIc

.

Oamenii se adresca/ "cuiva interesat de soarta lor i capabil s
le rspund"

1

, adresare care exprim nevoia de a comunica i
faptul c îndumnezeirea omului este un act al comunicrii i al co-

muniunii cu Dumnezeu "Religia este cscniialmcntc un fapt de co-

municare i ca se ba/ca/ pe credina nu atât in Dumnezeu, cat in

posibilitatea dialogului cu eF% în experimentarea dialogului cu

Dumnezeu
Teologia nu face deci decât s exprime experiena comunicrii

omului cu Dumnezeu (vertical) i, în virtutea acestei experiene, a

omului cu semenii si (orizontal). împlinirea teologiei este co-

municarea real, pornind pe treptele unei cunoateri mai mull

indirecte a lui Dumnezeu, uzând de categorii intelectuale pentru

identificarea atributelor lut Dumnezeu, teologia urc. în experiena

mistic, spre trirea comuniunii cu Dumne/eu. Teologia apofaticâ

este prin excelen expresia intfmrii autentice dintre Dumnezeu i
om* i tocmai exigena teologici de a fi un act de comunicare este

cea care o deosebete fundamental de filozofic.

Teolog este cel care se roag, cel ce rspunde chemrii dum-

nezeieti de dialog - "lat. stau lau i bat" {Apocahpsa* 3. 20) -.

iar adevrata rugciune este cea prin care omul se deschide ctre

harul prezenei diunc Rugciunea este dialog i comunicare real

întrucât - i chiar în sensul definiiilor prc/entaic anterior - se pe-

trece o modificare structural a rugtorului, modificarea de com-

portament fiind expresia vie a transformm luntrica

Specific teologiei este comunicarea între persoane^ cu pre~

cdere cea între persoana uman i persoana divin, teologie în*

semnând etimologic, nu att vorbirea despre Dumnezeu cat vor*

birea cu Dumnezeu (premis pentru orice discurs despre Dumne-
zeu), în acest context, persoana* teologic vorbind, este insul care

leapd unilateralitatea egoismului t se angajeaz într-o devenire,
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intr-un proces de personalizare real în Hnstos. pentru c numai
reia(ia'comunicarca cu Dumnezeu îi poate da omului posibilitatea

de a deveni ceea ce a fost chemat s devin, el fnsitji cu adevrat
Dimensiunea teologic a comunicrii nu permite încadrarea

acesteia unilateral în \rcuna din categoriile clasice (verbal, non-

verbal, scrisa, plastic, gestual. mu/ical), pentru simplu) motiv

c le cuprinde pe ionic i le depete, dal fiind complexitatea

acestei coaiuiucri In spaiul eclesial suni prc/enle predica i exe-

geza, rugciunea, inului, lectura biblic i patristic, iconografia i
arhitectura, gestul liturgic, sacramentul, toate ca forme de comuni-
care a cror .surs este comuniunea înlrc Dumnezeu i om

Duninc/cu se comunic personal prin lur, energia sa neercat
(care este, potrivit sfanului Pa\ch comuniune i iubire; cf II Cth
nnienK 13, 13), "faa lui Dumnezeu ctre om\ Harul lumineaz
putenlc cognitive ale omului, conducându-1 spre suprara|ionahlale.

ctre o raionalitate îndumnc/erl
f
permiând o stare de supraco-

municare omul*rccepior este transformat, transfigurat. învrednicii

s primeasc ceea ce este dincolo de puienie lui naturale {dur prin
aceste puteri ale sale, cum observ simitul Maxim Mrturisitorul

2
)

Acest har se transform în el în sentimente, triri, idei. gânduri,

pace. bucurie, dragoste. Deseori, misticii mrturisesc neputina ori

insuficiena limbajului natural, scris sau oral de a zugr\i ceea ce

harul lui Dumnxeu produce în sufletele for.

In sens 'cologic* aadar, comunicarea poale fi definit ca relaie

interpersonal ce se stabilete pe de o parte între om i Dumnezeu
iar pe de alta între om i alic fiine personale. a\nd ca finalitate

asemnarea i comuniunea cu Dumnc/eu Pairmt acestei definiii,

comunicarea apare legat de o axiologie a sfineniei. Teologia nu
poale fi de aceea considerat comunicare decât dac reali/eaxâ in-

tensificarea vieii în Hnstos i media/ comuniunea cu el

1

Cf. ibidem. p 350. Dimensiunea comunicaiionalfl a credinei a fost puternic

evideniata, in teologia ortodox români de printele Dumitra StâruJoae
2 CI ibidem.

Cf pr prof <ir Dumitrii Slniloae. SpIniuafiUMtxt ortodoxa. Ascetica ju

wjfteo, KIBMBOR. 1992, p. 73.
: CL sfanul Maxim Mrturisitorul Rspunsuri câtre la/aste, 59, in Filoct*lia.

voi 3.
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in literatura ascetic se întâlnesc descon situaii (i acesta este un

aspect care nu era vizat de dcfini|ia mea. in care se subînelegea în-

s dialogul omului cu îngerii) - pentru ilustrare, a se vedea apof-

tegmele prinilor din pustiul Egiptului - in care omul ia legtura

i cu lumea nevzuta a puterilor iniuncncului. cu diavolii. Deose-

bim ins dou cazuri distincte. Prunul este cel în care diavolul dez-

vluie, prin voina lui Dumnc/cu. o situaie în urma înelegerii c-
reia monahul crete in puterea de a nu cdea în v iitor in cursele ce-

lui râu. i aici putem vorbi de o real comunicare, fie ea i prin

"gura" diavolului. întrucât de fapt Dumnezeu comunica. în icono-

mia sa dumnezeiasc, slujindu-sc chiar i de cel ru
Al doilea este cel în care diavolul ispitete, i tim c aceasta se

face cu îngduina lui Dumnezeu De observat ins c in acest caz

nu ceea ce transmite diavolul prin ispit reprezint mesajul comu-

nicrii - prin ispit nevenind decât "zgomot" -, ci rugciunea, pnn

care monahul primete de la Dumnezeu puterea de a depi aceast

ispit. în acest caz. legtura cu diavolul prin ispit nu poate fi nu-

mit comunicare.

Aceast concluzie este cât se poate de fundamentat teologic, de-

prtarea de Dumnezeu depersonalizeaz, iar diavolul "începtor

al rutii" -. dei entitate spiritual, fiind chipul pnn cvcelen al

depersonalizrii i goliciunii spirituale (satana scris cu s mic re-

flect tocmai aceast depersonalizare), nu este persoan in sens

plenar. Or. tar persoan nu poate fi vorba de comunicare.

în sensul precizrilor de mai sus. ncvoinu ascetic nu este altceva

decât o continu lupt de debruicrc i de câtigare a putem de a

dcbruia, de a înltura nohi ispitelor care se interpun intre noi i
Dumnezeu, soarele duhovnicesc (o exprimare cât se poate de

plastic a literaturii filocalicc). în vederea comunicrii reale cu

Dumnezeu, adic sfinirii, transfigurrii. îndumnezeirii omului pnn

har -^

Semnificaia zgomotului este extrem de cuprinztoare în teo-

logie. In fond. tot ceea ce pervertete duhul tririi autentice i ex-

primarea curata a credinei este manifestare a zgomotului.

Spre exemplu, greelile de traducere a textelor Scripturii din

ebraic, latin sau greac, de asemenea neputinele limbii în care se

efectueaz traducerea, reprezint distorsionri ale mesajului ori-
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ginar. In acest sens, Ongen arta c anumite cuvinte nu pot avea
aceeai rezonan în alic limbi i c este mai b.ne a le pstra
nctradusc decât s te micorm fora pnn traducere

1

De asemenea,
traducerea unor cri de teologic, ale cror rânduri sunt impregnate
de personalitatea traductorului sau de limitele sale lingvistice ort
chiar de ordin teologic, reprezint o experien de aproximare a
mesajului iniial

Momentul Cincizecimn este exemplul minunat al traducem ha-
nsmaiicc a mesajului evanghelic in diversele limbi ale pmântului,
mesaj a crui receptare integral a provocat în inimile tuturor -
metanoic - aceeai schimbare: convertirea i botezul, intrarea in
viaa cea nou. Rezultatul acestei traducea hansmaticc. a Duhului
Sfânt, este aceia c oameni separai devin o comunitate, o Biseric
universal, unmdu-sc unii cu alii în comuniune, in omp ce re-
zultatul traducenlor sectare, mesajul bruiat, dezbin i împarte.
fragmenteaz Bisenca în grupri izolate

într-o perspectiv cretin a comunicrii. Hristos este cel care.
prm chiar persoana sa, deschide posibilitatea comunicrii omului
cu Dumnezeu i. corelativ

. a comunicrii interumane întruparea
Fiului lui Dumnezeu delimiteaz istona in dou perioade, inam/e i
rttp. pnn evenimentul crucial al intersectm, in persoana sa di-
vino-uman. a planurilor vertical 51 orizontal Prezena oarecum
discret in istoric a Dumnezeului nevzut devine acum intens.
aproape violentând simurile

"Ce era de la început, ce am auzii, ce am vzut cu ochii notri, ce
ampnvit si mâinile noastre au pipit despre Cuvântul vieii | ...||.|
ce am vzui i am auzit, v vestim 51 vou. ca i voi s avcji
comuniune cu noi. Iar comuniunea noastr este cu Tatl si cu Fiul
su. Iisus Hristos" (I lotm. I. 3).

In cei care l-au primit pe Dumnezeu, simunle particip la aceast
negrit bucurie a intâlnini Bucurie care se cere împrtit lumii
întregi, ceea ce sfântul apostol loan nu întârzie s fac. "i acestea

1

Cf. Paul Evdocjumov, Ana icoanei, o teologie afnonuseui, ed Nfenduuic.



244

vi Ic scriem, ca bucuria \oastr s fie deplina" (1 loart. L 4), Con-

inutul acestei comunicri nu st îns în experiena simurilor, ci în

har. întrucât mrturisesc sfinii apostoli Petru i PavcL descope-

rirea adevrului nu cslc de ta trup i de la sânge (cf Matei, 16. 17:

Gataiem. I. 16),

Omul se transfigurca/ i se îndumnc/ctctc integral, trup i
suflet natura i persoana. Este lecia minunat pe care schimbarea

la fa a Mântuitorului o dâ umanitii Esena schimbrii la fa
este transparena trupului ctre sla\a lui Dumnezeu; prin trupul sâu

omenesc. Hnslos se re\ clca/ ca Dumnezeu* Aceasta comunicare a

dumne/cirii sale îmbrac forma chemrii omul este chemat la re-

alizarea unei leandrii hariec. dup modelul [candriei Iui Hristos. s
ticuiasc dhino-unian. s se sfineasc prin participarea la viaa

lui Hristos. Ceea ce sfinii triesc la modid foarte concret*

De amintit, în acest sens. experiena pe care s lanul Serafim din

Saro\ i-a prilejuit-o ucenicului su MoiomIov. spre lmurirea con-

inutului vieii cretine - obinerea Duhului Slant Vrând s ex-

prime acest negrit adevr, trirea storit de har- slantul l-a pus sa-l

priveasc. "L-am pnut i m-am cutremurat", mrturisete Molo-

\ilov; sfanul i-a aprut ca învemântat în soare, respirând "o bu-

curie de negrit calmul i pacea". Paul Evdochimov atrage atenia

asupra faptului c la aceast armonie a sufletului se adaug i fe-

nomene percepute de simuri: vederea luminii orbitoare i o sen-

zaie neobinuit de cldur i de mireasm. Rc\ chior. în sensul

studiului de faa. discuia sfârete cu un îndemiv "na numai vou
v-a fost dal înelegerea acestor lucruri, ci, prin vot ele trebuie

spuse lumii întregi", lat cum comunicarea "\ertical"\ rexelarea

hai Dumnezeu prin viaa sfinilor, de\ine comunicare '"orizontala *

spre creterea fiecruia în comunicarea i comuniunea cu Dumne-

zeu, în experiena vie a hamlui.

Aceast dimensiune personala a comunicm structureaz Bi-

serica Comunitatea cretin nu esle altceva decât mulimea credin-

cioilor care triesc deopotriv eclcsial i personal misterul reve-

laiei. Toat frmântarea, trirea, energia metanoic resimite de

fiecare se revars ctre ceilali. Comunitatea deune împrtire, de

ctre unii ctre alit a efenescenei i bucuriei tririi cretine.

Legturile umane suni proaspete i vii. întrucât experiena cu
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Dumnezeu presupune continua înnoire a bucuriei i aprofundarea

conlinuâ a comunicrii. Dar plenitudinea comunicrii mtracclestale

deine putere i model pentru comunicarea in afar, ctre lumea

întreag. Biserica având misiunea de a mrturisi vestea cea bun a

vieii venice, pe care ea o experimenteaz aici i acum.

3 Viaa ascetic, rugciunea i comunicarea

Fa de definiia "comunicaionalâ" a teologiei i a Bisericii, par a

exista i excepii, cum este cazul pustnicilor (eremiii) Starea lor

de însingurare, de izolare este - cel puin aparent - evident i
totui, adevratul eremit (acesta c un canon aprut foarte dc\rcmc

in istoria weti monahale) se retrage în pustie cu binecuvântarea

duhoxmcului sau stareului, rmanînd sub ascultare. Uneori, el co-

boar la schitul cel mai apropiat pentru a participa Ia comunitatea

euharistiei Dar ceea ce este fundamental în atitudinea sa esle fap-

tul c însingurarea sa c departe de a fi o izolare: fuga de lume esle

fuga de /gomol i de superficialitate, ansa unei aprofundri in

isihie, în tcere, ansa de a regsi comuniunea de iubire i rug-

ciune cu întreaga Biseric.

Sfanul este în deplin comuniune i comunicare cu Biserica în-

treag, participând, chiar izolat spaial, la menirea ci. el triete

celcmal Este rugtor pentru lumea întreag i \iaa sa este auten-

tic form de comunicare "'orizontal" a iubim lui Dumnezeu.

Trebuie amintit aici faplul ca prima axiom a comunicrii, elabo-

rat de coala de Ia Palo Alto . sun aa. "comunicarea este ine*

\itabilâ". sau. sub alt form, capt paradoxalul enun: "non-co-

mumcarca este imposibil Aceast axiom dobândele consis-

ten teologic mai ales în cazul pustnicilor, a celor retrai. Apa-

renta lor izolare este o veritabil form de comunicare, retragerea

lor exprim un mod de viaa, un mod de a fi. un mod de a urma

desvârit lui Hristos. un mod îngeresc de a vieui în trup (corn-

1

PaJo Alto este o mic localitate b sud de San Francisco, unde s-a lonnai un

grup de cercettori in domeniul comunicant, în jurul Insutule <s( Mental Re-

search Interesul acestei coli se foudizcojtfi asupra studiului controlului cana-

lelor de comunicare i asupra metalimbajului
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parapc de natura s afirme depirea bruiajelor fi/icc) Modul Ic

de a fugi de comunicarea inutil (deart) le înlesnete accesul c-
tre zona spiritual a comunicrii dincolo de cuvinte, cu Dumnezeul
i cu oamenii Rugciunea lor înainteaz ctre msura unei relaii)

duhovniceti cu Dumnezeu i cu lumea întreag i exislâ mrturii

|

despre sfini care cunosc ce se petrece in lume. i/olai fiind. în-|

trucat Duhul Sfânt le descoper toate acestea.

Specific monahilor cu "schim marc" (forma superioar a vicJ
(u monahale), pustnicilor t anahoreilor, este lâcerea Teologia)
ofer un sens mult mai adânc tcerii decât cel imediat, de lips a
mesajului sonor Tcerea înseamn isihia, linitire - de unde i nu-
mele de isihast prin care e desemnat cel care se retrage din lume

|

pentru a se ruga. Rugciunea însi e o form de linitire, o depr-

1

(are de zgomot.

In Patericul egiptean întâlnim relatarea unei vizite a arhiepis-
copului Teofil ui Alexandriei b chilia din pustie a lui ana Puimo.

|

Acesta, b rugmintea fraiilor de a adresa un cu\m cinstitului oas-
pcic

;
care biusc lung drum pân acolo, d un rspuns paradoxal

dar încrcai de esen. "Dac nu-1 zidete tcerea mea. nun va fo-

losi met cuvântul meu \ Altfel spus. aua Pamvo îi consideri t-
cerea, de fapt acea tcere expresiv a celui care experimenteaz
viaa divini ca rspunsul cel mai aulcniic pe care ii poale da
Aceast semnificaie a tcerii, specific tradiiei ortodoxe, este bo-
gat nuanat în scrierile Prinilor din pustie i în cele ale Prinilor
Bisericii.

Rugciunea autentica este o form de comunicare perfect ilus-

trativ pentru axiomele doi i trei ale teoriei comunicrii, dezvol-
tate de coala de la Palo Alto. Axioma doi spune c orice comu-
nicare se desfoar la dou niveluri, informaional i relaional, aJ

doilea nivel oferind indicaii de interpretare a coninutului celui
dintâi In termenii teologiei. Dumnezeu druiete oamenilor - re-

velator - i informaii, pe care acetia Ic utilizeaz fructuos doar în
conicxtul comuniunii cu Dumnezeu i cu semenii lor tim ce sa
facem pentru intensificarea comuniunii cu Dumnezeu i aprotun-

2J7

dm continuu, in relape vie. aceast comuniune, pregustând de pe

acum forma sa des\ ari.
Axioma trei aduce noi lmuriri: "comunicarea eslc un proces

continuu, care nu poate fi tratai în termenii de cauz-efeci sau sii-

mul-rspuns" Este exact mesajul care se desprinde din experiena

rugciunii Bisericii cel care se roag (numai) dimineaa i scara de

fapt nu se roag. Rugciunea este o stare continu de receptivitate

fal de Dumnezeu i de relape cu Dumnezeu: un "rugai-v ne-

încetat" care - cel puin în mrturiile pelerinului ros * devine în în-

tregime posibil i realizabil.

Rugciunea este schimb continuu intre Dumnezeu i om, un

duplex în flux continuu, in care chemm iui Dumnezeu de ctre
rugtor i se rspunde prin har. energic divin, care îl transfigureaz

i îl îndumnczcictc, mulându-l "din slui în slav"', la ncsiarii

"Rugciunea adevrat este o lucrare perpetu produs de har în

inim i înrdcinat în suflet"' Aceast viziune este cchivaleniul

teologic al teoriei tranzacionali' a comunicrii: simultaneitatea

\orbim unul ctre altul i altul circ unul

inta existenei umane este. potrivit spiritualitii ortodoxe, co-

muniunea omului cu Dumnezeu Pentru a ninge îns la comu-
niune omul trebuie s comunice real cu Dumnezeu. In acest con-

text, sldaniilc ascetice pentru "omorârea morii din nof sunt efor-

tul sistematic, coniient i dirijat al rugtorului de a înltura /go-

rnoiur lumii pentru a putea au/i glasul - luntric - de tain al lui

Dumnezeu.

Nu Dumnezeu se ascunde de la faa omului, ei omul adncil in

mdi\ idualitate egoist devine incapabil de comunicarea cu Crea-

torul su Asceza i rugciunea sunt efortul de comunicare a omu-
lui cu Dumnezeu, de a recepta fidel glasul luntric al Domnului i
de a-i face cunoscute acestuia ncpuiinclc omului: efortul de fixare

a ateniei ctre Hristos i de a nu o disipa în " zgomotul*" perturba-

tor al lumii

Isihastul capt linitirea exterioar, dar arc de luplat pentru cea

interioar "Cel ce rmâne in pustie i se linitete, este liber de trei

Dumitra Stânilgoe, I 'ia/a gi itTvtum sfântului Gngtxre
Scripta, 1W3. p 48

PalomtL oS
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rzboaie; de auzirc. de grâire i do vedere. Singurul rzboi carc-i

rmâne este cel din inima sa" In icrmcnn icorici comunicrii, este

fenl de zgomotul senzorial, de bruiajul sim|unIor. dar îi rmâne de
luptat în planul comunicrii mirofwrsona/v. a dialogului interior.

Învinii acestui rzboi interior sunt prin excelen cei care se am-i
gesc pe ei înii Cretinismul aduce tocmai aceast chemare la me-
lanoia, "înnoirea minii" la restaurare înlcnoar. a-i lepda mâ-J
Iile pentru a-i vedea i n-i asuma adevrata la fa

Mai întâi, masca interioar a neacccptâni aspectelor neconve-
nabilc ale personalitii talc Este drumul sinceritii. începutul bun
de care \orbesc Prinii, drumul evalurii corecte - chiar dac du-1

rcroas - a personalitii talc. S vezi cine eti cu adevrat. "Cel col

se cunoate pe sine este mai mare decât cel care îmiu/ morii",
spune sfântul Isaac irul Renunarea la imaginea mguli loara]

despre sine este. apoi. în legtur cu renunarea la masca propus
lui Dumne/eu i semenilor. Aceast întreit lepdare este ceea ce]

se numete pocin.
Utilizând conceptul modern comumcaional de "fabricare l

imaginii", acest demers metanoic ar II înelegerea adevrului efl
"cea mai bun imagine a ta este fondul" Sâ vii. în faa lui I

Dumnezeu cu tine cel adevrat, s nu le nuni pe tine in mod
ipocrit c ai caliti pe care nu le ai. s nu le ceri celor din jur sâ tel

admire pentru c tu crezi c eti de admirat. S redevii tu însui, i I

fondul adevrat din tine va constitui in exterior i în faa lui

Dumne/cu imaginea la cea mai bun. imaginea ta real

4 Comunicare i comuniune

Eclesial vorbind, sensul comunicrii este constituirea unei comu-
niuni. Revelator în aceast privin este evenimentul Cmcizecimii.
experien de comunicare mterpenonal. împlinind exigenele
convingerii prin "discursul ce-i este destinai in exclusiviiate"

1

Aici. prin harisma vorbirii în limbi, mesajul credinei adresat

mulimii de apostoli este un mesaj pe care fiecare dintre cei pre-

zeni îl resimte imediat ca fiindu-i adresat chiar Iul, personal

1 Cf Mihai Dinu. p. 80
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limba sa. fiind relevant pentru fiecare i implicându-l pe fiecare
personaj Cercetrile asupra comunicrii evideniaz dependena
structuri. cogniUvc umane de limba folosit: aici insâ\ in evcnT
meniul Cincizecim.i. prin puterea Duhului Stm. fiecare triete in
comuniune cu ceilalp înelesunle revelaie., devenind - dincolo debariera lingv.sttc de pân atunci - top "o singur inim". întrucât
coninutul limbilor a devenit unul

Sensul comunicrii se întregete în comuniune De altîel ver-
bul latm commuwco arc o semnificaie mai adânci neiimi.ându-se
la a voia contactul, latura - inevitabil superficial sj neanga-
janta .el înseamn a face comun ceva. a împrti, a uni

1

Limbanoastr a preluat sensul unificrii, al împrtirii, sens pe care l-a
gravai in.r-un cuvânt vechi , ncal.erat de graba i superficialitatea
modernilor cuminecare. "Comunicarea este de ceva. cuminecare
este m sanni a ceva, intru tww"2.

Experiena suprem de comunicare a lui Dumnezeu ctre om
este druirea sa real, personal. în Hnstosul euharistie, sub forma
Ujupulu. , a sângelui. în Taina Cuminecm. Cuminecarea întru
Hnsios. cu Hnstos koinonia. comuniune nupial, dup cum ob-
serva Theodoret al Cyrului. este înlimea amenoare a depline, co-
muniuni intre Dumnezeu i om. experiena indumnczeiri. omuluiNu oncinc se poate îns apropl3 Omul trebuie sâ mrturiseasc si
Sfcfl conduc y.aa potrivit dreptei credine o via "nebru.at" în-temeia pe o învtur "ncbruiaia Bruiajul (pcatul) face impo-
sibile comunicarea i comuniunea, ba chiar cuminecarea cuharis-
iica. fapt expnmai prin vechiul sens al excomunicrii cel de nc-
panicipare la cina euharisuc
O asemenea întemeiere. în credin i euharistie, permite sj re-

alizarea comuniumi între oameni. în Biserica lui Hnsios "o pâineun trup suntem ce. mult,; cci top ne împrtim d.nlr-o pâine"'
spune sântul Pavcl Comunicarea euhansuc este comuniunea ceamai profunda a omului transfigurat cu Dumnezeu l cu scn|Cnil

Corndiu ^-ca, /niercannmicar*. Editura jU.nlilicâ * enciclopedic». 1979

mrii£.i^?
XCSt "P *5Ta ***** eCfcBi,rie * *'BlUui Maxim Mar-

'

cunsitonu ui \/tsfagozta. cap. I

'Cf C Mireea. n 24,
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Perspectiva teologiei rsritene ofer astfel nu doar condiiile

unei bune comunicri ci i spaiul pnn excelen al realizrii unei

comunicri eficiente, carc-i atinge finalitatea: aceea de a reali/a

comuniunea.

Concluzii

Societatea contemporan se siructurea/ ca societate comunicaio-

nal în consecin, paradigmele sale educaionale sunt astâ/i influ-

enate masiv de evoluia teoriei i a mijloacelor comunicrii Pen-

tru a fi îns eficiente în senul spiritualitii cretine, acestea trebuie

s dea seama de o comunicare inlcrpersonalâ autentic- pe vertical

i pe orizontal Cunoaterea trebuie s depeasc msura superfi-

cial a transmiterii impersonale de informaii între oameni, trebuie

s se ancoreze într-o dimensiune mai profund, icandncâ. care s
permit omului des\rirea pnn cunoatere i nu doar cunoate- I

rea.

Contribuia teologici cretine - de care noua teorie tiinific a

comunicrii poale profita. în beneficiul civilizaiei noastre, a desti-

nului acesteia - poate fi rezumat astfel: once act de comunicare

rezult dintr-o comuniune i vizeaz constituirea unei comuniuni

din ce în ce mai intense; o comunicare ce rodete din comuniune i
j

care vizeaz comuniunea este o comunicare "ontologic", dttoa-

re de via i consisten; pcatul disociaz comunicarea de co-

muniune i face imposibil orice comunicare consimctiv în di-

recia persoanei umane, a relaiilor între oameni a relaiilor între

acetia i ecosistemul din care fac parte, a relapilor între creaie i
|

Creator.
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Transplantul de organe* O viziune teologic

G\ Stan

Dezvoltarea tehnologiilor i aplicarea acestora în domeniul viului

al fiinei umane mai ales. ridic deja probleme de ordin teologic,

filosofic i moral* punând în discupe statutul fiinei umane Dac
majoritatea precizrilor bioetice se întemeiaz pe antropologii re*

ducioniste, care încearc s defineasc omul prin una ori alta din

însuirile sale, abordarea teologic - din perspectiva antropologici

Bisericii - solicit o întemeiere mai ampl i o discuie mai nuan-

at. In esen, este vorba de a pune în discu(ie premisele de la care

se poale construi o bioctic integral, întemeiat iradiponal: adev-
rata natur uman* pcatul i consecinele acestuia, dimensiunea

antropologic a mântuirii i înduninezeiriL dimensiunea comunita-

r a iubirii cretine.

Eseul de fa nu poate pretinde sa abordeze toate aceste aspecte

în detaliu. Totui, este evident c problemauca anunat - aceea a

transplantului - nu poate fi cercetat (în sensul unei bioetici creti-

ne) în afara unui cadru teologic adecvat.

Elemente de antropologie ortodox

Omul. cea mai des\ârit fiin din univers, a fost creat de Dum-
nezeu "dup chipul i asemnarea sa" (facere. 1* 26-27). Alctuit

din trup material i suflet nemuritor, omul repre/imâ o unitate indi-

solubil, în care sufletul este mai de pre decât trupul, nu numai

prin faptul c sufletul d via trupului, ci, mai ales. pentru faptul

c. pnn suflet ne înrudim cu Dumnezeu, suntem rn comuniune cu

el pnn harul su .

Datorit faptului c "omul este creat nu numai din râna, ci i
prin suflarea lui Dumnezeu în trupul fcut din aceast rân", ob-

serv printele Stmloae* înseamn c el "are o poziie special nu

Cr pr. prof loan G. Coman, Probleme defilosofie j; literatura patristica.

BucorcgtL I995 '
p. 40.
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numai fa de natura din care c luai trupul su. ci i în raport cu

Dumnezeu" în calilaie de pmântean, omul este legat de viaa de

aici, dar. fiind i prticica dumnezeiasca nu în sensul c eslc de

natur divin, ci în acela c-i "dup chipul lui Dumne/cu -. poar-

t în el dorina vieii viitoare. El "va urca, prin aceast relaie spe-

cial a sufletului cu Dumnezeu- la viaa viitoare împreun cu trupul

su i cu pmântul cu care st în legtur"
1 Omul fusese creat cu-

rat fr de pcat în fire i liber in voin- având în sute potena ne-

muririi, care ar fi putut deveni realitate dac struia s progrese/c

in bine. ajutat de harul dumnezeiesc .

înainte de a pctui, omul putea s nu moar Odat îns ce a

pctuit, el a devenit muritor, deoarece porunca dat de Dumnezeu

protopârinilor notri a fost: "s nu mâncai din ci. nici s nu vi a-

Ungei de el [de pomul cunoaterii binelui i rului), ca s nu mu-

rii" {Facere, 3. 3); iar sfântul apostol Pavcl spune: "Câct precum

prinlr-un om a intrat pcatul în lume i prin pcat moartea, aa i

moartea a trecut la top oamenii prin cel în care toi au pctuit"

(Romani, 5 t 12).

Cau/a morii omului paradisiac este pcatul, care îl îndeprtea-

z pe om de Dumnezeu, care este izvorul vieii. Pnn urmare, moar-

tea a intrat în lume o dat cu pcatul proloprinilor. "pentru c
plata pcatului este moartea" (Romani. 6. 23).

Printele Dumitru Staniloae precizeaz c "starea tragici in care se

afla lumea dup cdere nu e urmarea vreunui act al lui Dumnezeu,

ci rezultatul exclusiv al faptei lui Adam. In nici un fel. deci. nu tre-

buie considerat aceast stare de durere i de moarte ca o pedeaps

impus lui Adam de Dummnezeu Dumnezeu, ca iubire, lucreaz

totdeauna cu iubire. Iar iubirea nu creeaz nici un râu Robia lui A-

dam este urmarea natural a înfrângerii lui. durerea lui este rezulta-

tul traumalizru proprii prin devierea de la drumul lui i moartea

este rezultatul deprtrii de Dumnezeu. A socoti pe Dumnezeu ca-

uza durerii i a morii este o rtcire eseniala, o adevrat injurie

la adresa Lui." Deci. stricciunea i "moartea nu sunt o pedeaps a

1

Pr. prof Dumitru Slniloae, Teologia Dogmatic Ortodox, voi I.

Bucureti, 1978. p. 3JW.

'cr .Wifcm.pp -in-ia

lui Dumnezeu, ci urmarea instrmrii noastre de izvorul vieii. Ele

nu sunt menite s dureze venic ci Dumnezeu preschimba rostul

acestora în mijloace de vindecare a râului. Fr aceast schimbare.

pedeapsa pentru pcat ar fi clema De aceea. îndat ce s-a arau» in

istorie moartea. Dumnezeu, inând pentru Sine toat iniiativa, a
folosit-o pe aceasta cum a voit El însui i prin folosirea aceasta a

schimbai radical firea ei. îngduind ca omul s fie imbrâcai in via-

biologic, ca rod al pcatului, a întors moartea, toi ca rod al p-
ctuim, împotriva vieii biologice i aa. pnn moarte, este omorât
nu omul. ci corupia care îl înv luie"

1
.

Deci, îngduind moartea. Dumnezeu o întoarce împotriva stri-

cciunii i cauzei ei, care eslc pcatul. Moartea fizic este îngdu-
it de Dumnezeu, pentru c ea pune limite pcatului. lcându-I pe
om s nu pctuiasc venic, iar râul s nu dev în nemuritor

Moartea înseamn sfâritul vieii pmânteti vremelnice, dar în

acelai timp i începutul vieii venice i const în desprirea su-

fletului de trup. ""pentru ca sufletul s mearg acolo de unde fiin
i-a luat. pana la obteasca înviere, iar trupul s se desfac în cele

dintru care a fost alctuit'*", cum spune sjujba înmormântrii. P-
rintele Dumitru Popescu arat c moartea a i fost învins de Hns-
los. garanie a învierii tuturor "Hnstos a desfiinat moartea fiindc
a înviat i s-a înlat cu trup. scoând materia de sub legea descom-
punerii i fcând ca aceasta s poat fi transfigurat i luminat" 3

Dintre toate vieuitoarele, numai omul tie c va muri i numai
el este îngrijorat de moarte. Dei moartea ne amintete c cele p-
mânteti sunt trectoare, omul este îngrijorat de ea. pe de o parte

pentru c moartea nu este ceva firesc omului, iar pe de alt parte

pentru c "moartea rmâne în cugetul omului înfricotoare i ne-
dezlegal tain"

4

.

1

Ibuiem, pp 486-187.
1
Ktolitfelnic, Bucureu. 1992, p. 215.

' Pr. prof D. Popescu, Teologia Dogmatica, anul IV, sent II, p. 29 (ros.

)

Pr. dr. AiitoniuAlcvizopol. Biserica ortodox, cr&ti/ifâ, cutt. viafâ,

BucureU.1993,p 37.
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Acesl lucru ii gsim reda» în slujba irimontiântârii. astfel: "Val ca-

la lupt are sufletul când se desparte de trup! Vai. cât lcrimeaz a-

lunci i nu este cine s-1 miluiasc pe dânsul! Ctre îngeri ridicân-

du-i ochii. în zadar se roag, ctre oameni mâinile inunzându-i.

nu are cine s-1 ajute" .

Cu toate acestea, atitudinea credinciosului în faa morii nu este de

dezndejde, ci de speran, aa cum mrturisete sfântul apostol

Pavcl: "despre cei ce au adormit, nu voim s fii în netiin, ca sa

nu v întristai precum ceilali care nu au ndejde, pentru c de

credem c lisus a murit i a înviat, lol aa credem câ Dumnezeu, pe

cei adormii întru lisus, ii va aduce împreun cu el" (I Tesa/ont-

cem, 4. 13-14). Iar în Evanghelia sfântului foan se spune; •adev-

rat- adevrat zic vou cel ce ascult cuvântul Meu i crede în Cel

ce M-a trimis, are via venic i la judecat nu va veni. ci s-a mu-

tat din moarte la via" {/oan. 5. 24).

în faa morii oamenii au diverse atitudini. Pentru cei care cred

c viaa înceteaz o dat cu moartea InipuluL penlni cei legai de

lumea de aici. pentru cei care au fost robii plcerilor senzuale.

moartea este un lucru înspimânttor. îngrozitor, pentru câ suprim

plcerile vieii tiind totui c moartea este inevitabil, ci fac tot

ce pol pentru a ajunge la ca cât mai lâmu. apelând, printre altele, i

la transplantul de organe, numai i numai s-i prelungeasc zilele,

oricât de pu u ne ar fi.

Învtura cretin d morii îns alt sens. considcrând-o ua de

trecere din aceast via vremelnic la viaa cea fr de starit. un-

de vom avea fericirea s trim în comuniune cu Domnul nostru

lisus Hnstos.

Desigur, în faa durerilor i a bolii care macin sânialea omu-

lui. Biserica ne înva câ aa cum avem dalorii fa de suflet toi

astfel avem dalorii fi fa de trup. de a crui sntate trebuie s ne

îngrijim, pentru folosirea lui în slujba lui Dumnezeu i a aproape-

lui
2

.
Semnificativ, în aceast privin, e faptul c in Stana Scrip-

tura gsim cuvinte de aleas preuire la adresa medicilor, chemai

1

Sfoliifebtic, p. 209
1 învtura de credin cretin ortodox, RucureU. 1992, p. 383.
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s vegheze la pstrarea sântâpi noastre cinstcte-l pe doctor cu
cinstea ce i se cuvine, c i pe el l-a (acul Domnul" Umtlepcumea
lui /sus SiraA. 38. 1).

E ceea ce Preafericitul Printe Patriarh Teoctisl spune atât de fru-

mos: "lisus Hristos nu s-a mulumit s mântuiasc numai sufletele,

s ierte numai pocalele |. .). ci i-a hrnii pe cei flmânzi, a tm-
duit bolile trupeti, a înviat morh. redându-i sntoi vieii de fa-
milie (.1. Viaa accasla de pe pâmâni l-a fost toi alai de scump
ca i viat cea viitoare din împria Sa"*

1

.

Un cadru legislativ

Continuând discupa anterioar, ircbuic observai c cei legai numai
de lumea aceasta, în dorina de a-i prelungi zilele, apeleaz, prin-
tre altele, i la transplantul de organe Cunoaterea legislaiei pri-

vind aceast pracncâ este de aceea un pas importam pentru aborda-
rea mai nuanai a problematicii.

In textele tuturor documentelor inicrnaponale care se refer la
drepturile omului se aralâ c "corpul omenesc este sacru, intanui-
bil. trebuie respectat atât in timpul vieii, cât i dup moarte i "nu
poate face obieciul nici unui comer"

1
,

Dar amploarea pe care a luai-o practica transplantului de organe
a fcut necesar adoptarea de principii generale 'in conformitaie
cu care donarea de organe trebuie realizat", locraai pentru a se
c\'Ia

.

or
.'
ce fcl de almscri ale drepturilor omului" Dintre aceste

principii amintim: principiul respectrii demnitii umane, princi-
piul anommatul ui donatorilor, al gratuitii etc

J
.

In spitalele unde se practic transplantul de organe se întocmesc
liste de ateptare cu cei crora urmeaz s li se fac un transplant.
dar peste 25% dintre pacienii aflai pe aceste liste mor înainte de a
Ic veni rândul la operaie, deoarece bolnavii care au bani nu respec-

1

Tcoclist. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Slujind altarul ttrbun
Bucureti, voi. 1, p. 42 1 .

Gh. Scriparu, A. Cincâ, V. Astrstoae, C. Scnpcaru. Bioetica. jnintele
vieii i drepturile omulw, Polirom, 1 998. p 1 40
'CLibidem '
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t listele de ateptare, ci îi procur organe de pe "piaa neagr",

tiut fiind, de exemplu, câ preui unui transplant de cord e de peste

100.000 dolari

.

Consimmântul de donare a unuia sau mai multor organe tre-

buie dat înainte de deces, deci mai înainte ca donatorul s fie de-

clarat mort Accsi consimmânt se mai poate obine îns i de la

urmaul legal cel mai apropiat ca grad de rudenie, cu decedatul.

Dei se cere ca donatorul de organe s fac acest lucru din mo-

ine altruiste. Organizaia Mondial a Sntii, prin rezoluia 4425

din 13 iunie 1991. face recomandri pentru descurajarea comeru-

lui cu organe umane. întrucât s-a obsenal câ au aparul interese co-

merciale în recoltarea i transplantarea de organe".

în România. în Monitorul Oficial din 13 ianuarie 1998. s-a pu-

blicat noua lege privind prcle\arca i transplantul de esuturi i or-

gane umane". Legea cupnnde 5 capitole, in care se arat, printre

altele, scopul prelevrii i transplantului de esuturi i organe uma-

ne i, de asemenea, ce se înelege prin donator i primitor etc.

Astfel, in capitolul L se arat, printre altele

• prelevarea i transplantul de organe i esuturi umane se face in

scop terapeutic:

• pnn prclc\are se înelege recoltarea de esuturi sau organe uma-

ne sntoase. în vederea realizrii unui transplant:

• prin transplant de esuturi sau organe umane se înelege înlocui-

rea de esuturi sau organe umane compromise, din corpul unui om.

cu altele sntoase:

• prin donator se înelege subiectul in via sau subiectul în stare

de moarte cerebral, care. în scop terapeutic, doneaz esuturi sau

organe umane:

• prin primitor se înelege subiectul care beneficiaz de realizarea

unui transplant;

• pentru donarea de esuturi sau organe dup moarte, donatorul

trebuie sâ-i dea consimmântul sens în timpul \ieii sau. dup

moarte, acest consimmânt îl pot da membru lamiliei on rudele

prevzute de lege.

în capitolul II se vorbete despre preie\area de esuturi i organe
umane, care se poate face numai dup confirmarea morii cerebra-

le, cu consimmântul scris al membrilor majori ai lamiliei sau ru-

delor, sau Qr acest consimmâni dac persoana decedat este

posesoare a crii de donator i i-a exprimat în sens. în limpul vie-

ii, dorina de a dona organe sau esuturi.

Nu se pot preleva organe sau esuturi dac pnn aceasta s-ar com-
promite o auiopsie medico-legal solicitat în condiiile legii

In capiiolul III se arai c transplantul de esuturi i organe umane
se efeciuea/ numai în scop terapeutic i cu consimmântul scris

al primitorului.

In capitolul IV sunt prevzute sanciunile care se aplica în cazul
iierespectârii prevederilor acestei legi.

în capitolul V. care conine dispoziii tranzitorii i finale, se arat,
printre alielc. c donarea voluntar în timpul vieii sau consim-
mântul scris pentru prelevarea de organe i esuturi dup moartea
cerebrala, in scopul transplantului, d dreptul celui in cauz s pri-

measc Cartea de donator.

Legea mai include i nou anexe privind declaraia donatorului, a
prinilor etc.. precum si critenile de diagnostic pentru moartea ce-
rebral Este obligatorie consemnarea clar a cauzei care a deter-
minat moartea cerebral i excluderea altor cauze care ar putea
produce un lablou asemntor morii cerebrale (hipoiermic. medi-
camente depresoare ale sistemului nervos centraL hipoicnsmnea
arterial sub 55 mm Hg).

Dup ce am prezentat Legea privind transplantul de esuturi i or-

gane valabil Ia noi în ar i principiile generale cuprinse în docu-
mentele internaionale, cred c trebuie s clarificm mai întâi pro-
blema donatorului, pentru c, (ar acesta, nu se poate reali/a trans-

plantul de organe.

1

Ct <fc VI. Beli, Triai de medicin legala. Bucureti, voi. UI. p 903.

;
Cf. ibidem

- Ga. Scripcaiu, A CiuciL V. Astnlstoje, C. Scripcuru* pp. 143-1 5

1
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Donatorul. între moartea cerebral i cea real

Având în vedere c discutm aceasta problema în lumina înv-
turii de credin cretin ortodox, socotesc c or trebui s încep

prin a spune c legea suprem pentru cretini este iubirea. "S iu*

beti pe Domnul Dumnezeul Iau. cu toat inima la. cu tot sufletul

tu i cu lot cugetul lou
T

" iar "pe aproapele tu ca pe tine însui"

{Matei. 22, 37-39) Dragostea este semnul de recunoatere a cre-

tinului "Intru aceasta \or cunoate toi c suntei ucenicii Mei da-

c vei a\ea dragoste unii fa de alii" {Inan* l \ 35). "lubii-va Li-

nul pe altul" "facei bine unul altuia*\ i "binecuvântai pe vrjma-
ii votri i facei bine celor care v ursc", rsun prin veacuri, ca

semne i puteri ale cretinismului
1

împlinirea dragostei ctre Dumne/cu nu se poate cunoate de-

cât numai în dragostea cire aproapele, cci "dac /icc cineva, iu-

besc pe Dumnezeu* iar pe fratele su ii urte, mincinos este! Pen-

tru c cel ce nu iubete pe frutele su. pe care l-a vzut, pe Dum-
nezeu, pe care nu L-a vzut, nu poate s*L iubeasc i aceast po-

runc avem de la El: Cine iubete pe Duinne/eu, s iubeasc i pe
tratele su*' (I foan* 4. 20-2 1 ).

Problema transplantului de organe nu se poate discuta - într-o

perspectiv bioetic cretin - Iar acest cadru.

Vorbind despre donator. Legea privind prelevarea i transplan-

tul de esuturi i organe umane spunec acesta poate s Ge xiu sau

mori

In privina donatorului viu dac acesta este major, cu capaci-

tate mintal deplin, dac i se gorantca/ câ nu exist vreun pericol

pentru viaa sa, dac i se arat i eventualele riscuri i consecine

rezultate din faptul prelevrii, dac avem consimmântul scris, li-

ber, prealabil i expres qI acestuia, i daca donarea de organe nu fa-

ce obiectul vreunei tranzacii, nu putem spune decât c acest gcsi

este o dovad a solidaritii umane, a comuniunii omului cu teme-

nii si. rcaliz-arc în plan uman a comuniunii Sfintei Treimi
2

Cf. pr. prol'. loan G. Coman. FnuntLseftle iubirii /le oameni in spiritualitatea

patristica. Timioara. 1998, p. 249.

" Cf. pr. praf. dr. I). Po|xscu. Teologic si cultura, Bucureti, 1993. p. 144.

2?9

Prelevarea de esuturi i organe de la donatorul mort trebuie
discuiaiâ mai pe larg

Cel mai frecvent donaior de organe este donatorul-cadavru între

20-45 de ani. decedai in condiii traumatice (frecvent, accidente de
circuia|ie)'

Moartea este un proces gradual, manifestat la nhelul celular in

mod proporional cu rezistena esutului la lipsa aportului i ulilizâ-

rii oxigenului. Viaa celulei depinde cel puin de oxigen, iar aponui
i transportul oxigenului depinde de buna funcionare a aparatului
respirator i circulator, ambele aflându-sc sub controlul sistemului
nenos Contrai Lipsa de oxigen prelungita la nivelul creierului a-
feclea/ ireversibil substana cerebral, pentru care motiv Societa-
tea Internaional de Transplant a introdus noiunea de moarte ce-
rebrala în locul celei de moarte bioiogicfi. de moarte real.

Cei care vorbesc despre moartea cerebral susin c din mo-
mentul in care creierul a fost afectat ireversibil din cauza lipsei de
oxigen - creierul asigurând integrarea uman în societate - chiar
dac meninem funcionarea aparatului respirator i circulator prin
aparatura medical, noi avem în fa "cadavre care respir" i de
aceea este etic s cerem ca viaa acestora sa fie terminata în mod
decent. Susintorii noiunii de moarte cerebral spun c numai de
la astfel de "decedai" se pot obine organe de calitate i. mai ales.

organe viabile. Acest lucru înseamn c dac nu am întrerupe noi
in mod "decent" viaa acestor bolnavi, calitatea i viabilitatea orga-
nelor folosite pentru transplant ar fi compromise.

Spre deosebire de susintorii noiunii de moarte cerebral. Or-
ganizaia Mondial a Sntii definete clar c "decedat este per-
soana creia i-au disprui definitiv toate semnele de via, in onec
moment dup natere

In acest context mi se par foarte importante câteva precizri fcute
de domnul profesor doctor VI Beli. anume:

;
Dr. VI. Bdij. p. 902.

1 Cf ibidem. p_ 904
cr ibida,

Anuarul statistic al României. 199-t, o 97.
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a) "i încetarea cordului trebuie sa fac porte din organele vitaJoj

care definesc moartea"; 1

b) -moartea cerebral exclusiva- nu este "suficienta pentru rccoita-1

cTaclul^deces ce se semneaz înaintea prelevrii de organe nul

se poate întocmi in cazul în care cordul îi continua activitatea

încercarea de înlocuire a noiunii de moarte biologic sau real cu
|

aceea de moarte cerebral întâmpin opoziie in multe an care ral

vor s Ic accepte ca echivalente'. In multe situaii, acesi refuz «tel

motivat religios i cultural. Astfel, af.rm prof Bcli. ;'shimoi
?
nnil

nu accept moartea decât ca un proces social petrecut m ump mde-

iungal (minimum doi ani), timp in care mortul continua sa Iaca

parte din societate"' Aa se face c în Japonia, una dintre cele mai

avansate ru din punct de vedere tehnologic, nu se practica rrans|

plantul de organe. _ |

Cu alte cuvinte, problema nu poate fi tranata atai de simplu.

cum se întâmpl in legislaia curent

Transplantul de organe în viziunea bioeticii cretine

Problematica transplanlului, cu lot ceea ce implic aceasta (donato-

rul, primitorul, motiv apa ele), solicit o abordare nuanata, dincolo

de aspectele practice i legislative.

| Realizrile extraordinare fcute in domeniul tiinelor medi-j

cale sunt apreciabile, permiând, în ultimele decenii, almarca mul-

tor suferine ale semenilor notri i redarea sntii lor. Din por*

speciiv cretin, aceste realizri nu suni lipsite de importani-

irucât cretinul are datorii nu numai ctre sufletul sau. ci i cat

trupul su, de a crui sntate trebuie s se îngrijeasc

Potrivii credinei noastre, "impui este zidire a lui Dumnc/cu. Ic

ima i slujitorul sufletului El ia parte la primirea Sfintelor Taine

1

Gh. Scripcaru, A- Ciuc. V. Astrstoae. C Scripcaru, p 151.

'
Cf. dr. VI Bcli, pp. 904-905.

' Ibklem. p. 905
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este menii pentru învierea i preamrirea in viaa de dup moarte

{Romani. 8. II)"
1

.

De asemenea, de trup este legat \ iaa pmânteasc. în timpul c-
reia cretinul trebuie su-i realizeze mântuirea; eu cat trupul este in

mai bun stare, cu atât slujete mai bine sunetului. Pentru menunc-
rca sântâpi i alungarea suferinei, cretinul trebuie s se roage lui

Dumne/eu i s cear ajutor medicului.

2 Respectul cretinului pentru trup \tne i din faptul c nu nu-

mai sufletul, ci i trupul este creat dup chipul lui Dumnezeu
1

,

trupul fcând parte din definiia fiinei umane, i o dat cu înlarea
lui lisus. trupul uman înviat i transfigurat ptrunde în împria
lut Dumnezeu. Trupul nostru este "templu al Duhului Sfânt" < I Co-
ri/tlcnt, 6. 19), iar sufletul i trupul formeaz o unitate, care. dup
moarte, nu este posibil decât prin învierea trupului Apoi. "trupul

este o mare tain i trebuie respectai ca atare. Destinaia trupului

este ca spiritul uman s lucreze prin el la transfigurarea sau spiri-

tualizarea întregului cosmos, a întregii naturi. El trebuie înnobilat

i transfigurat sau spirituali/al în simurile lui. pentru ca. pnn el. sâ

transfigurm lumea. Pilda i puterea aceasta ne-o d Hristos"'

3 Cretinii tiu c este rânduit oamenilor ca o dat s moar (cf.

Evrei, 9. 27) i c dup moarte nu se mai pot poci. întrucât înce-

teaz orice activ italc a omului pentru a puica spori în virtute. De
aceea, cât timp triete, omul trebuie s se îngrijeasc i de snta-
tea trupeasc, pentru a putea sa lucreze pentru mântuirea sa cât este

ziu. "cci vine noaptea, când nimeni nu poate sâ lucreze" (loan. 9

4 In general, oamenii se tem de moarte deoarece ca nu este "un
fenomen cu lotul natural", ci "s-a produs ca un fenomen contrar

naturii ", datorit slbirii comuniunii cu Dumnezeu, care este izvo-

rul vieii

'

ImOftur de credin cretina ortodox. Bucureti, 1992, p. 387.
' Cf. pr. prof. Dumitru Slniloae, p. 4.18.
3
Ibtdem, p. 369..

4
Cf pr. prof D. Stflntloee, p. 148.
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"Cretinismul - spune printele Stâruloae - explica aceast spaima
de moanc prin faptul câ ea a aprui ca pedeapsa i cu urmare a p-
catului primilor oameni, pentru ieirea din comuniunea cu Dumne-
zeu De aceea, cretinul manifest deschis i o team fa de dure-
rile morii, ca desprire a sufletului de trup. cum a manifestat i
Hristos. recunoscând astfel acest caracter nenatural al morii, spre
deosebire de cei care pe de o pane. declar moartea un fenomen
natural, iar pe de alt pane uu o spaim disperat de moanc. cu
mult mai marc decât cretinii"

1

Dar cretinismul ofer i un remediu împotriva acestei spaime. în-
trucât moartea este socotit ca o punic, o poart de trecere "spre o
existen cu totul altfel decât cea de aia. spre o existen nctrccâ-J
toare "moartea este grania la care ne apare Domnul vieii. Crea-
torul", este singura trecere de aici la Dumnezeu. "Omul se preg-
tete în cursul întregii viei pmânteti prin întrirea în comuniunea
cu Hnstos. pentru ca moartea sa s tic trecerea lui la plenitudinea
comuniunii cu Duranc/cu i cu semenii"

2

.

5 Omul continu s triasc i dup dispariia trupului în S fiin-

a Scriptur sene; "i-a murit Avraam
| J

i s-a adugat la popo-
rul su (Facere. 25, 8). iar sfântul apostol Pa\el spune: "Fie c
trim, fiecâ munm. ai Domnului suntem" (Romani. 14. 8). Potmit
credinei noastre, "sufletul este nemuritor i este al Domnului, fiec trim aici. fie dincolo"

3
.

6 Intre cei vii i cei mori exist o comuniune prin dragoste,
pentru c toi facem parte din trupul tainic al lui Hnstos. el fund
capul trupului, al Bisericii (c£ EfesenU I. 22-23). i dac noi sun-
tem "impui lui Hnstos i mdulare fiecare în parte" (cf I Corm-
leni. 12. 27). este firesc ca atunci când un mdular sufer s-l aju-
tm s scape de suferin, deoarece avem porunc de la Mântuito-
rul s ne iubim aproapele ca pe noi înine (cf Matei, 21, 38».

Unul din felurile în care ne putem arta dragostea ctre aproa-
pele ar putea fi donarea de organe.

(hktan.
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- Cf t/mfon. pp. 146. 147 i 149.

Pr prof Dumitru Popescu, Teologia dogmatic, p. 34.
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peni™ mântuirea Iu. |î pentru ca Dunine/eu s tac Tar durere

dc/lenarea din trup a sufletului robului sau

b Nu exist mei un argument tiinific pentru a echivala moar-

tea cerebral cu moartea biologic" Înlocuirea noiunii de moarte

biologic cu cea de moarte cerebral este rezultatul unei mentaliti

secularizate, care s-a rupt de Dumnezeu, care nu mai crede m .nvi-

crea Iu. Hnstos cu trupul, adic in învierea trupului, s. omul cauj

tând disperat sâ-i prelungeasc viaa pmânteasca prin tot felul de

miJloacc. care merg pân la lipsa de respect * cons.dcraie fauidd

trupul semenului. -Astfel de mentalitate indm dualista car,
;

trans

form trupul in obiect i in part. detaabile interschimbabile .
des-,

crude calea unor practic, care pot merge pân la suprimarea wciil

aproapelui, pentru propna supravieuire egoist. Deja s-a obsedat

c au apmt inlcrese comerciale in recoltarea fi transplantarea de

°rg
cL.dcr c se pol preleva organe numai de la ce. mort- bioU

«ic dac e» (nu rudele) i-au dat acordul pentru aceasta in timpul

V.CUL AceoslQ. pentru c a dona organe înseamn a face un dar a-

oroapclui Darul este un semn al dragostei unei persoane faa d„ aP

ia Darul se Tace în deplina libertate, pentru c a dm. înseamn i

renuna la ceva de dragul semenului cruia î-l druieti.

c Când vorbim despre prelevarea de organe, trebuie sa mei

seama de credinei noastre despre om (trup i sunet) despre mo*

te (care nu înseamn distrugerea omului, c. sfâritul ueUi pamai

ieti i începutul neii venice, al comuniunii cu Dumne/eu)

despre înviere (omul va învia cu trupul).

9 Nu este permis nimnui sâ curme viaa unui om - chiar da

este pe palul morii - pentru a salva viaa altui om. deoarece pe*

toi religia considera c se justific prelungirea viei, unc. perse*

în condiiile in care nu o curmm pe a alteia .

1

Ibidem.p. 106
1 CC dr. M. Andromkof. p 109

^Ibktem,?. HO.
4
Cf. dr V. Beli*, p. 903.

*<3h Scnpcaru ctc. T p 152.
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In calitate de cretin i de medic, consider c orice abordare a pro-
blcmancii transplantului de organe care face abstraepe de clemen-
tele prezentate mai sus este unilateral i. pnn aceasta, inaccepta-
bil

Problematica începutului vieii umane
în etica biomedical contemporan

Implicaii teologice

II lonescu

Inteniile studiului de fat

Etica biomedical contemporan este domeniul evalurii morale a
actului medical, al implicaiilor întâlnirii intre dimensiunea tiini-
fic i tehnologic i aceea a valorilor umane Este. potrivii unor
definiii recente, "ansamblul de probleme implicate de responsabi-
litatea moral a medicilor i a biologilor în cercetrile i aplicaiile
acestora . "spaiul în care sunt examinate din punctul de \cdere al

mi/clor etice i al articulaiilor lor sociale, practicile efective i vir-

tuale legate de tiinele uepi"2 A. Cocn o consider o problem a
limitelor, a începutului precum t a sfâritului vieii, a momentelor
când viaa este în cumpn, când aceasta poate continua sau nu

Inlr-un sens larg se poate spune c etica Awniedicalâ. bioetica.
îi propune s analizeze impactul i mutaiile produse de evoluia
tehnologic contemporan (îndeosebi in cadrul actului medical, dar
nu numai) asupra vieii umane. Unii autori

3
o vd cz o tiin de

frontier, care s medie/c intre dou moduri difente de investigare
a lumii; cel tiinific i cel teologic. Oricum, fiind o eviden astâ/i

^
Le petit Liffousse. grund format 1993.

' Constantin Maxinulian, tefan Miku. Sylvaui Pocnaru, Xailefroniim.
Introducere in bioetic, ed. Pan-PuWishing Ilousc Bucure^u. 1995, p 6.
£Ko S&ccâa, Manuale di Bioetica, ed Viui e pensiero. Milano 1994 voi I

p.30.
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taptul c inieiaciunea om-lchnclogic este mai pregnant decât ori-

când în decursul istorici, importana bioeiicii se arat a fi de net-

gduit

Mai mult cadrul postniodemisl al acestei interaciuni deschide

o perspectiv favorabila depirii eticilor utili ariste produse de

modernism în direcia unui dialog între tiin i teologic In acest

cadru, teologia cretina ofer la rândul su o adevrat oportunitate

de dialog - dei poarta discuia la nivelul unor exigene spirituale

în faa crora eticile desacralizale par a nu avea consistenta -» afir-

mând c interaciunea onMehnoIogic nu poate fi îneleas Iar ca*

drul profund al unei antropologii care s nu ignore dimensiunea

spirituala a fiinei umane. In acest sens, teologia se deschide astzi

unei evaluri actualizate a tehnologiei, propunând o nou cuc.
pnn care valorile umane s fie mai bine înelese i aprofundate.

Care sunt limitele normalitii. coordonatele în care viaa uma-

n poate rmâne ferit de o pervertire a valorilor sale fundamen-

tale, indus de presiunea noilor tehnologii, iat întrebri la care bi-

oetica contemporana încearc s rspund
Studiul de faa îi propune o evaluare teologic a acestor ras*

punsuri, formulând soluii care s duc la o lrgire de perspectiv

în sensul profund al spiritualitalii cretine.

1 Specificul i necesitatea unei abordri

a biocticii din perspectiva spiritualitii cretine

Dificultatea evalurilor contemporane pornete de la existena unei

pluraliti de etici Deseori, aceast pluralitate, propunând sisteme

axiologice diferite i contradictorii, a condus ctre relativizarea

valorilor, urmat uneori de o contestare complet a acestora Plura-

litate de etici înseamn aadar pluralitate de perspective asupra fi-

inei umane i deci antropologii diferite. Este Gresc ca o riguroas

i complet antropologie de referin s implice o bioctic cu so-

luii mai pertinente i mai de perspectiv. Iat unul din motivele

pentru care Biserica, contient de uniciiatea i de profunda înte-

meiere a antropologici sale, s-a manifestat înc de la apariia pri-

melor investigaii bioetice printr-o prezen specific i concret în

niieAil dezbaterilor.

Apariia bioeticii ea disciplina tiinific menita s investigheze

implicaiile morale ale actului tiinific i medical asupra vieii, o

arat deschis evalurii teologice întrebarea, pus cu insisten în

contemporaneitate, "care etic pentru btoeticâ?*\ prilejuiete teolo-

giei rspunsul ca nu este vorba atât de o etic cât de morala creti-

n Biserica nu propune un set de principii filosofice generale, nici

un set de legi (al cror exteriorism împiedic re/oh arca proble-

melor de fond), nici un set de drepturi ale omului (întrucât per

spccti\a evanghelic este mai curând de trire a îndatoririlor ctre

semeni decât a drepturilor), i mei mcar un set cazuistic de com-

portamente "eficiente ' în situaii critice, ci, asumând uncie dintre

aceste principii i reglementari ca exigene minime, propune o alt

perspectiv.

Este perspectiva unei deveniri interioare intm sfinenie* propu-

nerea unui mod de viaa care s fundamenteze din interior atitudini

morale profunde, care s rcai t/e/c starea desvârit, o existen
(candrie j Mrturia cretin este extrem de puternica in a afirma c
solu|ionarea problemelor contemporane vine nu atât prin legi. ct
prin oameni , angajai in sensul adevratei deveniri, pe scara va-

lorilor sfineniei.

In acest context, trebuie spus c spiritualitatea cretin nu pro-

pune un comportament medical standard, care s funcioneze dup
reguli bioetice prestabilite, ci o de\ ienire Ifiimtric a medicilor i
cereclâtorilor ea i cretini autentici, care s simt din interior

responsabilitatea dcci/nlor lor Numai o asemenea reconfigurare a

contiinei poate ine seama de faptul c interveniile medicale sau

cercetarea se rcalizca/a asupra unor persoane umane Spirituali-

tatea cretin propune doar secundar - consecin fireasc a antro*

pologiei sale. trit personal i perfect încadrat în realitatea tiin-

ific contemporan - reguli i principii care sa ofere un cadru mo-

ral riguros pentru demersul tiinific i tehnologic*

Cf pr pOC Dumitru Popescu, Hrisxon, Biserica* Societate, EIBMBOR,
1 998, p. 33; nu sisteme peste oameni, ci relaii intenimanc
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2 Domenii de interes ale bioeticii contemporane

Pentru conturarea ariei investigate în acest studiu, eslc necesar
prealabil expunerea principalelor direcii ale eticii biomedicale
contemporane. Astfel, bioetica arc câteva subdomerui

1

bine contu-
rate:

a Etica cercetrii medicale (Research Etics).

b Dezvoltarea medicinii reproductive (Repr&luctive Mediane).
care implic probleme de drepturi ale oamenilor asupra corpurilor
lor i asupra embrionilor care iau natere din celulele lor reprodu-
ctive. tratarea infcrtilitaii, cercetri pe embrioni umani i tehnici
de diagnostic prenatal

c Definirea morii (Defining deaih). Actualmente, legislaia unora
dintre statele americane accept ca evidenta doar moartea cerebra-
l, creierul fiind cel care controleaz activitatea inimii i a plmâ-
nilor. Cele mai multe ri europene, de asemenea Canada i Aus-
tralia, consider moartea ca fiind indicat ori de încetarea funci-
onrii plmânilor sau a inimii, ori de pierderea ireversibil a func-
iilor creierului

d Resursele economice limitate {Economic fssiies) genereaz pro-
blema clic a alegerii pacienilor care pot utiliza resurse medicale.
a cror cantitate este inferioar necesitilor,

e Societate i individ (Sodely versus the Individual). Apar con-
flicte datorate refuzului unor persoane de a li se administra, lor sau
copiilor lor, tratamentul medical, i aceasta datorit convingerilor
personale (a de medicina tradiional ori datorit unor corn ingeri
religioase.

Tema studiului de fa. problematica începutului vieii omeneti în
etica biomedical, presupune în special investigarea metodelor arti-

ficiale de procreaie, a avortului i a implicaiilor tehnicilor de di-
agnostic prenatal Dei aparent, în sensul clasificrii mai sus pre-
zentate, tematica de fa se încadreaz în subdomcniul medicinii
reproductive (fa), aceast situare nu este exclusivi întrucât presu-
pune i conexiuni intrinseci cu subdomeniul eticii cercetrii medi-

Cf. O. McGee i A. Cuplan, op. cit

cale <a), i, in sens teologic, cu cd al raportuiiu dintre societate i
individ (e).

3 începutul vieii umane. Perspectiv bioetica si teologic

Avortul

Avortul este cu siguran cea mai timpurie problem bioetica. care

a fost parial amendat de tradiiile popoarelor antice i care a

primit rspunsuri cât se poate de limpezi de la Prinii Bisericii,

înc din Biserica primar.

Noul Testament nu conine referiri explicite în problema avor-

tului, dar spiritualitatea cretin a condamnat dintru începui orice

form de crim. O dovad a similaritii de vinovie între avort i
crim gsim in Didahia celor 12 apostoli (2. 1), redactata ctre
sfâritul secolului I i începutul secolului II. care spune: "s nu

uci/i copil în pântece". O alt mrturie aflm Ia sfanul Vasilc cel

Mare, care, exprimând o tradiie cretin dezvoltat timp de trei

secole, precizeaz c nu se pune problema dac embrionul este sau
nu fermat: el nu trebuie ucis pentru c este aceeai persoan i
când arc câteva zile. i când arc câteva luni. Embrionul este viu,

primete via din momentul iniial al conceperii sale i trebuie

tratat ca persoan uman, cu toate drepturile, i în special dreptul la

via. In acest sens. în canonul 2 al sfântului Vasilc cel Mare i,
ulterior, in canoanele 21. 22 i 23 ale sinodului de la Ancira, în

canonul 91 al sinodului Trulan i în canoanele 33. 34, 35 i 36 ale

sfântului loan Postitorul, avortul a fost considerat crim.

Contracepia

Aparent soluionat, cel puin în sens cretin, problema avorturilor

rmâne în contemporaneitate de strict actualitate. Societatea con-
temporan, sub diferite pretexte, cum e cel al rului necesar (spre

exemplu, protejarea femeilor care apeleaz la avort ilegal, suferind

complicaii i chiar decese), al politicilor de control demografic ori

ai drepturilor omului (respectiv dreptul mamelor asupra copiilor
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lor), a produs prin legali/arc o ade\ral recrudescen a avortu-

rilor

Chiar banala contraccppc, telinicâ destinat s controleze fe-

cunditatea umana prin mijloace mecanice i nu printr-o comportare
de cuplu responsabil i echilibrat, este masca prin care. în majo-
ritatea cazurilor, sunt omorâi embrioni de vârste de pan la dou
sptmâni, tntrcrupându-li-se procesul de rudare

1

Este practic un
proces de avortarc continuu, practicat la scar larga in întreaga
societate, al crui numr de victime scap oricrei statistici. Or. Ia

nivelul cuplului, avortul i coniraceplia nu caut s rspund
exigenelor demograOcc (problem care se pune la nivel de stat), ci

implinini permanente a patimii trupeti care transform atâl de
uor relaia personal de iubire, coinwuunca, in sexualitate

Privind caracterul de normalilaic al oricrui act de conlracepie.
perspectiva medical este urmtoarea: nu se poate acorda califica-

tivul de natura] anumitor forme de contracepie. înirucât toate con-
traccpiile, reali/ale prui indiferent ce mijloace, suni ne-naiura/e,

"încercând s se opun unui fenomen fiziologic" De aceea, '•con-

damnarea moral care vizeaz formele numite nenaturale de con-
traccpic se fundamenteaz precis pe motivaia care Ic inspir i ca-
re duce la un raport sexual nefecund". Reproul esenial care poate
fi fcut unui act sexual nefecund, prin utilizarea diverselor tehnici

contraceptive, este c "se opune legii care face în mod natural s
dccu

52
B? fccundarea dQc raportul sexual nu ar utiliza aceste leh-

nici"
. In acest sens, problema fundamental a mom-aiiei este lega-

l de cea a responsabilitii.

Este o abordare care, det corect, nu satisface ins integral

exigenele Bisericii, pentru c sensul cretin al responsabilitii îl

scoale pe oro din cadrul pur somatic, al legilor strici biologice,
pentru a-I plasa pe coordonatele unei viei spirituale. în acest sens.
fertilitatea cuplului nu mai poate fi abordal ca o problem de

Singura excepie ac pare ca o constituie contraceptivele oue împiedica
ovulatia. Restul suni avortive.

' Michel Charticr. Georges David, Jean Michaud, Joseph MoiogL Bemard
Quelquejca, Ctaude Sureau, Charles Thibaut, Hani Vatadier, Aia debuts de la
vie. ed La Decouverte, Paris, 1990, p. 65.
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'dresare" a mecanismelor biologice, clre o "normalilate" de altfel

atâi de nesigur, ci trebuie privit ca o problem de transfigurare a
acestor mecanisme printr-o via duhovniceasc, care s regleze
din interior situaia.

Mrturia spiritualitii creune pnn evciunieniclc minunate
ale naterilor din prini a cror infcriilitate. accentuat de vârst.
devenise subiect de blamare public

1 - este c fertilitatea trebuie
privita întâi de toalc ca ilar, rezultai al împreunâ-lucrâni cu Pre-
zena care druiete viaa.

Preocuprile actuale privind drepturilor cuplurilor asupra ferti-

litii lor pot fi considerate juste i perfect normale dac nu refiiz
o dimensiune spirilual autentic, ins de cele mai multe on solu-
iile concrete i motivaiile aferente trdeaz o ipocrizie cu umin
ucigae. Considerat revoluionar pentru sexualitate, apariia pilu-
lei contraceptive a permis disocierea relaiilor sexuale de procre-
are i prin aceasta nu numai controlul asupra fecunditii, ci i li-

bertinajul sexual afirmarea fr limtie a padmilor
In Slatele Unite, acest proces a început o dat cu deciziile Curii

Supreme de Justiie pnvind avortului, deci/n care accentuau im-
portana recunoaterii dreptului cuplurilor de a alege s fie pânni2

.

Acest drept de a alege pune ins, dintr-o perspectiv cretin i
bioctici problema momentului: când arc loc aceast alegere? Rs-
punsul spiritualitii cretine, pornind dinspre cauza problemei i
vzând în gânduri rdcinile faptelor, este c acest moment nu-i cel
al întâlnirii sexuale i cu ait mat puin al primelor clipe de dez-
voltare a embrionului, ci cel anterior întâlnirii i fecundrii.

Procreapa

O dimensiune important a problematicii începutului vieii umane
o constituie noile tehnologii de procreaie artificial. în general

t

Naterea Maicii Domnului, naterea slnrului !«ui liolezloml.
' ( ilcnn McCfee, Ethicalbum in Geneiics in riie \'ext 100 Years, Kobc.
Jupan, prezentare în cadrul UNHSCO Asian Bioelhics Coagress. 6 ooiemhnc.
1997.
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tehnici de tip PMA 1 PMA cuprinde de fapt trei aspecte considerate
distincte de specialiti, necesitând prin urmare o analiza etic par-
ticuJar: (1) PMA-uI omologie, rcali/at in cadrul unui cuplu slabii,

implicând gârneii (celulele sexuale, patrimoniul genetic al celor
doi prini), prin care se realizeaz inseminarea artificial cu ce-
lulele partenerului, urmat de fecundare in vttro; (2) PMA-ul care
introduce in descendena cuplului, prin intermediul unuia, a celui-

lalt sau a ambilor gârnei, un patrimoniu genetic strin de cuplu, i
care se realizeaz prin inseminare artificial cu donor; (3) PMA-ul
care conduce la numita "maternitate de substituie": oricare ar fi

originea gârneilor, este folosit organismul unei "gazde" temporare
pentru gestaie i natere

2

Dac situaiile (2) i (3) sunt practic de neacceptat in coor-
donatele unei morale normale a cuplului - (3)-ul. utilizând o mam
de împrumut, un adevrat "mercenanat uterin". fiind sancionat de
legislaia francez ca "ilegal" -, cazul (1 ) necesit detaliere

PMA-ul omologie se subimpane în trei cazun distincte; (a) in-

seminarea artificial (IAC), prin care celulele sexuale masculine
suni implantate în vagin sau uter; (b) fecundarea in viiro (FIV).
prin care spermatozoizii sunt pui în contact de fecundare cu ovo-
citelc prelevate înajntea unei ovulapli spontane, intr-un incubator.

pentru ca dup fecundare embrionul s fie plasat in cavitatea uten-n a mamei, (c) fecundarea GIFT (gamele mtrafalhpian fransfer),

prin care are loc o dubl prelevare, de ovocite. prinlr-o manier
similar FTV, i de spermatozoizi, prin masturbare, pentru a fi pui
în contact în trompa utcnn a mamei. Metodele (a) i (c) sunt nu-
mite, spre deosebire de (o), metode in vivo. întrucât nu presupun o
etap de via extracorporalâ a ftului.

Problemele etice majore care se pun in cazurile FIV i GIFT
sunt cele legate de stimularea o\ulatorie. care. departe de a putea fi

controlat, genereaz practic sarcini multiple i embrioni supranu-
merari. O prim problem ar fi c acestea duc la "riscul de a între-

rupe sarcina mai mult sau mai puin precoce, chiar la avortarca to-

1

Procriaiioii Sl&Ucaiemeni .-isisiee {(r).

CE M. Chaiticr, G. David, J Michaud. J Moingt, B. Quclquqeu, C Sureau.
Cb ThihauL P. Valadier. p -O.
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talitân embrionilor. Gc natere foarte prematur, mortalitate nco-

natal ridicat i risc de sechele gra\c atât la supravieuitori, cât i
Ia mam, in particular hipertensiune sau hemoragie, i chiar inter-

venii mutilante"

.

O a doua problem major apare în încercarea de a plasa în

uterul maniei (în cazul FIV). respectiv în trompa uterin (in cazul

GIFT), a unui numr mai mic de ovocite. Ce se întâmpl îns cu
celelalte? Ce trebuie iacul? Trebuie abandonate, ori conservate

prin congelare i utilizate ulterior' 1 Fecundarea in viiro ridic pro-

blema embrionilor considerau supranumeran: ce se poate face cu
cei care nu pot fi implantai in uterul mamei?

Actualmente este cunoscut faptul c metoda FIV presupune
producerea unui numr mat marc de embrioni fecundai în epru-

bel pentru a fi implantai în uterul mamei, ansele de reuit fiind

de 10-12%, ali 20-30% din embrionii transferai murind prin avort

spontan (calculele actuale arat c pentru fiecare copil obinui mor
aproximativ 88-90 de embrioni! )

2
. Mai mult, având in vedere c

multe cupluri nu-i mai "reclam embrionii", exist un mare numr
de embrioni numii "orfani" (în 19%. numai în Anglia erau

300.000», care sunt distrui ulterior congelrii. într-o perioad care

difer de la o ar la alta. Soarta celor nedistrui este ins i mai
amar, fund condamnau on la nemoarie (prin congelare la tempe-

raturi sczute, pân li se va "lmuri"" situaia jundic; adevrat
lagr de concentrare), ori la moarte, deci distrui on folosii în sco-

puri mercantile; comercializai, folosii pentru experiene sau utili-

zata fabricarea de produse farmaceutice i cosraeace

In aa acestei sumbre perspective contemporane, de o dramati-

ci realitate, Biserica îi asum un rol de contiin treaza: toate

tehnicile de procreare artificiaf care genereaz "rebuturi", "ee-
curi'", materializate în fiine umane sacrificate, sunt condamnabile

i de ncîngduiL Chiar dac la orizont se prefigureaz îmbuntiri
ale tehnologiilor, responsabilitatea omorârii acestor embrioni este

mult prea grea pentru a justifica cu ceva continuarea experienelor.

1

Ibitkm, p. 47.

Pr. Claudiu Dumei Imre ajî p q nu fi
. cd Arhiepiscopiei Ramamxatolice.

Bucureti, (998/p:72.
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Spre ilustrare, singura form de procreare artificial incmiinal de

Biserica Romano-Catolica c cea numit msernware omoloaga

impropriu-zisa, adic "acordarea de asisten medical pentru ca

actul conjugal svârii in cadru) cuplului s-i ating scopul su
natural*".

De altfel» un alt aspect al tehnicilor PMA este artificializarea

unui aci care ine de întâlnirea în iubire a doi oameni, brbat i

femeie, unii haric de Biserica. In deplin înelegere fa de toate

dimensiunile patologice ale sterilitii de cuplu, patologia fiind cea

care disocia/ actul sexual de procreaic. spinlualiiatca cretin nu

permite îns "rezolvarea'" problemelor "prin once mijloace", "cu

orice pref\

Este tiut faptul c în limp ce unele cupluri suferinde de ste-

rilitate finanea/ cercetri extrem de costisitoare peniru a dezvolta

metode de proercaie artificiala i a obine propnul lor copiL sute i
mii de ali copii mor din lips de mijloace de trai. ori sunt in-

stituionalizai tar ansa dobândirii unor prini, ori pur i simplu

suni avortai sub presiunea lipsei mijloacelor de trai pe care prinii

consider c nu le pot oferi acestora,

în schimb, procrearea in vitro, chiar cu ansa unor fertilizri

succesive, ovul cu ovul, pân la succesul naterii unui singur em-

brion (deci Iar nici un avort), presupune un pre| greu de pltit: o

nesiguran a integritii genetice a embrionului, costuri financiare

ridicate cu care ar putea fi salvai de la moarte sute sau mii de al(i

copii. Este evident vorba de o artificializare a vieii conjugale, fapt

care o scoate din intimitatea ci proprie ctre o tehnologie de tip

^laborator biologic". Cas nu mai amintim pe purttorii de deviaii

sexuale aberante, de lip homosexual, care îi doresc prin noile teh-

nologii maternitate i cretere de prunci în "familii" cu aceleai

drepturi ca toate celelalte.

Dificultile tehnologici FIV sunt de altfel recunoscute astzi*

"dificil, dureroas, riscanta, costisitoare i stigmatizat cultural" ,

Cercettorii intesc îns, în viitor, ctre ameliorri. In primul rând,

oamenii de tiin trebuie sâ-i îmbunteasc abilitatea de a rea-

liza fertilizri in vitro încununate de succes, odat cu scderea cos-

Glcnn McGce, Ethicat hsues in Genetic* in the Xcxt 100 Tears, 1997.
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tarilor, în al doilea rând. FTV trebuie s fie realizat într-un mod

mult mai intim, mult mai integrat în reproducerea sexuali

Cu alte cu\inte. se încearc o cretere continu a eficienei FIV,

dublat de o adevrat încercare de "naturalizare" a acestei tehno-

logii, insa principalul motiv pentru care aceast tehnologic nu este

de acceptat rmâne \alid, i anume; responsabililalea pentru vieile

omeneti sacrificate pe altarul progresului acestei tehnologii

donarea

Apariia, începând cu anii
4

50? a tehnologiilor de inginerie (ma-

nipulare) genetica - ansamblu de metode "de modificare a ge-

nelor unui organism astfel incât proteinele produse de respec-

tivul organism sa difere ca tip sau cantitate de cele produse de

organismul primitiv, care nu a fost modificat"
1

-, a dovedit înc

de la bun început c urmrete, prin modificarea genomului sau

patrimoniului genetic al celulei/individului* crearea de noi spe-

cii de plante i animale, i îmbuntirea celor existente .

Extinderea acestor tehnologii în direcia aplicrii la fiina

uman a generat o nou perspectiv de procreare artificial, i

anume, tehnica de inginerie genetic numita donare. Dei mo-

mentan reuit la nivelul mamiferelor (oarece, oaie, vac, mai-

mu), i dei legislaia mondial actual interzice în general

cercetrile asupra fiinei umane, donarea - sau fabricarea artifi-

cial de gemeni {artificial twining - pare îns nu numai posibi-

l, ci i probabil.

Clonarea, în sensul larg al termenului, se definete a fi o me-

tod care implic producerea unui grup de celule sau organisme

identice care provin dintr-o singur celul, respectiv un singur

organism. Claude Sureau distinge
3 dou posibiliti: (1) clona-

1 Alexandcr Hclkrnans i Br>an Bunch. Istoria descoperirilor timfifice. c*L

Orizonturi, Bucureti, p. 445,
1
Pt Claudiu Oumea, p, 87.

' Bio Sciences, le maffiztne des sciences de la we, no. I , noiembrie - ianuarie

2000, p. 52.
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rea prin separare blastomeric, numit orizontal, care presu-

pune separarea celor dou sau patru celule numite blastomeri, în

cadrul unui embrion, cel mai adesea obinut prin fecundaie in

vitro, urmat de implantarea celor dou pri, separat sau împre-

un, pentru a da natere la doi foetui; (2) donarea verticala*

sau prin manipulare, care presupune extragerea nucleului unei

celule de embrion, de foetus sau de adult, pentru a îl transfera în

citoplasm unei celule sexuale feminine (ovocit). prealabil goli-

t de nucleu

Principala dezbatere în privina posibilitii tehnice de a rea-

liza donarea uman prin intermediul divizm embrionului u-

man a început în 1993, o dat cu experimpntele realizate la

"George Washinton University Medical Center" (Washington

D.C.). Aici, dr Jerry Hali a experimentat posibilitatea donrii

umane i a provocat începutul dezbaterilor etice i morale refe-

ritoare la acest subiect.

Concluzia iniial era cea a imposibilitii realizrii în pre-

zent, dar c, o dat cu dezvoltarea tehnologiei, aceasta devine

perfect posibil. U.S. News & World Report comenta de altfel

c "Hali i ceilali cercettori au divizat un singur embrion

uman în copii identice, o tehnologie care deschide o cutie a Pan-

dorei a întrebrilor etice i care arunc o furtun de controverse

în jurul lumii" în februarie 1997. dr. lan Wilmut i K. S Cam-

bel de la Institutul Roslin din Scoia au produs o clonâ a unei oi

care a fost Diseminat artificial cu una din celulele sale, trecând

o nou barier tehnic, demonstrând c i celulele mai în vârst

de 14 zile, devenite somatice i difereniate, îi pstreaz lotipo-

tenialitatea, chiar dac într-o faz latent
1 De remarcat i ris-

1 De lapL totipotena demonstrar de dr. Ian Wilraui se referea la un nucleu de

celul. Tolipolenla întregii celule a fost demonstrat ulterior, de prof Angelo

Vescovi, de la Institutul naional de neurologie din Milano. D a reuit in frun-

tea unei echipe de cercettori italieni i canadieni, s modifice o linie celular

de tip celule nervoase, printr-o regresic a acestora la nivel embrionar, în celule

sanguine. Realizare considerat de important epocal, aceasta deschide per-

spective uriae: tratamentul lcucemiilor grave, anemiilor, sindroamelor de

itnuuodeficiena, aplazia micloidalâ si. in perspectiva, tratarea paraptegulor j
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cui îmbtrânirii premature în cazul donrii cu celule adulte, ca-

re ar trebui s fie *'resetate" în a-i relua programul biologic de

la zero.

Astzi sunt cunoscute dou mari direcii de dezvoltare a do-

nrii, reproductiv i terapeutic, i aceast3 independent de tipul

de donare folosit, orizontal ori verticala Din stadiul în care a

fost obinut noul embrion, acesta poate fi dezvoltat in vederea

objinerii unui individ (donare reproductiv), sau, dimpotriv,

embrionului îi este înlturat substana interioar i este fcut s
evolueze în direcia unei linii celulare (donare terapeutic, a-

cest nume e dat de aplicabile medicale ulterioare: tratamente în

maladii hematologice, hepatice, cerebrale, dezvoltare de esuturi

sau organe de schimb)

Dup cum se poate uor observa, aparent inofensiva donare

terapeutica, singura de altfel - mai mult sau mai puin - accep-

tat de legislaia internaional (cea reproductiv fiind, cel puin

oficial, interzis la nivel mondial
1

), este în fapt o ucidere prin

modificare de embrioni umani. C&oa ce este i mai grav astzi e

faptul c presiunea puterii tehnologice mondiale i aspectele fi-

nanciare conexe determin compromisul acceptrii i pnn legis-

laie a unor asemenea tehnologii. Frana, cu o legislaie, iniial,

dintre cele mai severe - în acest sens diferit de cea britanic ori

american -. dei a respins donarea terapeutic, astzi revine

asupra poziiei (pnn recomandarea 58 a Comitetului naional de

etic), in sensul acceptrii cercetrilor de acest tip Motivaia

este foarte simpli, comenteaz prof. Claude Sureau, "dac nu

vom face cercetrile noastre, vom fi obligai, într-o zi sau alta,

s cumprm aceste linii celulare din Statele-Unite"'

Refuzul unor tratamente medicale care au la baz utilizarea

embrionilor umani este justificabil în sens cretin, o condam-

telrapkgiilor prin fabricarea de celule nervoase (ci*. Science et Vie. no 978.

martie 1 999, p \\
1

Articolul 1 1 al Declaraiei universale asupra pmomului uman i drepturile

omului. UNESCO, noiembrie 1997.
1 Buy Sciences, no. 1, p. 55.
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nare a acestora impunndu-se cu necesitate. i dac în socie-

tatea contemporan factorul moral nu va avea puterea interzice-

rii prin lege a unor asemenea tehnologii, problematica de natur

sectar Sociefy Versus the Individual, a neacceprni din consi-

derente religioase a unor tratamente medicale , se poate acutiza

i extinde la nivelul întregii Biserici

în alt ordine, chiar donarea rcproductiv uman, cu toat

interzicerea ei formal, are destui adepi. Li 8 septembrie 1998,

un cercettor american, dr. Richard Seed, declara c intenio-

neaz s produc clone umane oriunde i se va permite in lume.

"Nu consider a exista vreo importan moral real Suntem gata

s devenim una cu Dunuiczeu. Suntem pe cale s avem aproape tot

atâta cunoatere i putere cât arc Dumnezeu. Clonarea |
.

.
|
este

prunul pas serios in a dc\cni una cu Dumnezeu. O filosofic foarte

simpl", afirm el

într-adevr, simpl i cutremurtoare i aceasta întrucât pe altarul

progresului cu orice pre. construit de paradigma pozitivist i de

scientism, victimele umane nu mai conteaz. De altfel, chiar dr. lan

Wilmut, creatorul oii donate Dollv, a caracterizat poliia confra-

telui su ca fiind îngrozitor de neetic.

De asemenea. Ham Griffin, director asistent la Institutul din

V Edinburg. unde a fost creat Dolly. a inut s atrag atenia co-

munitii tiinifice c experienele de donare uman presupun

inacceptabile eecuri, inerente acum acestei tehnici: nscui mori-

mortalitate infantil, cancer i posibilitatea unei îmbtrâniri prema-

ture. El d ca exemplu crearea lui Dolly. la care au fost utilizate

277 de ovodtc, dintre care doar 29 au fost aduse la stadiul de dez-

voltare spre a fi implantate, iar dintre acestea numai unul a reuit

dând natere oii Dolly. Pentru cazul uman, estimarea actual este

*
nu de 1:277. ci de 1 : 10 000. în comentariul su, H. Griffin nu ezit

s specifice c, dincolo de aspectele etice privitoare la aceast teh-

nologie, pe care le consider mai îndeprtate, stau altele, cu mult

1 ^Martorii lui lehovo", spre exemplu, nu accepta nici tnmsruziile, cu nscul

morii pacienilor.
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mai apropiate: aceast tehnologie este primitiv- în stadiu insufici-

ent dezvoltat i implic riscurile mai sus menionate

Dimensiunea patologic grav a imaginaiei unor cercettori care

doresc dezvoltarea donrii rodete din pcate i în domeniul sec-

tar este deja cunoscut cazul unei secte care propune cu insistena

donarea, prin folosirea materialului genetic gsit pe giulgiul din

Torino. a Mântuitorului Hristos. nu atl inir-o singur copie, cât in

mai multe, pentru ca orice credincios s-I aib acas, la dispoziie,

pe lisus...

în forma actual, donarea este o tehnologie a morii, atât sub for-

ma reproductiv cât i sub cea terapeutica. Forma reproductiv, cu

toate promisiunile contemporane (posibilitatea de a produce indi-

vizi geniali, frumoi, cu caliti excepionale; posibilitatea, pentru

cuplurile sterile, de a avea copii; posibilitatea interveniei în zestrea

genetic a embrionului i "evitarea" combinaiilor genetice "neferi-

cite" între genele masculine i cele feminine, care ar duce la alte-

rri genetice manifestate ulterior in maladii) este, aa cum de altfel

precizeaz i o declaraio a Parlamentului European, absolut de ne-

jusliticat i de nclolcrat de ctre societate. "întrucât reprezint o*

gravi violare a drepturilor fundamentale ale omului i e contrar

principiilor egalitii dintre fiinele umane fiindc permite o selec-

ie cugenist i rasist a speciei umane".

Nici donarea terapeutic, susceptibil - în forma slab - de a

vindeca boli grave precum Alzheimer. Parkinson. Dovvn. diabet,

prin dezvoltarea unor linii celulare specializate, ori - in forma tare

- de a produce material biologic, de transplant pnn dezvoltarea de

clone umane, alterate sau nu. folosibile în sensul denaturat i de-

zumanizat de material „de rezerv", nu este mai moral

Mutaiile introduse de tehnologia donrii sunt majore. Dac la

fertilizarea in viiro se mai poate vorbi de diversitate genetic (ne-

acccptabil îns în sensul interveniei cu material genetic care s
aparin unei tere persoane, deci din afara cuplului), pnn donare

putem asista Ins la utilizarea zestrei genetice a unui singur indi-

vid, ceea ce duce la degenerare genetic i chiar dac aceasta nu

ar constitui un.pericol la nivel de specie umana, dei potenpalitatea
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exist în eventualitatea încurajrii practicrii clonrii pe scar Iar-

ga, canoanele Bisericii interzic cu desvârire aceast "amestecare

a sângelui
44

, în forma opririi cltoriilor între rudele apropiate,

tocmai pentru a preveni degenerarea.

Datorit dezvoltrii tehnologiilor genetice, modui normal de

concepere a copiilor, prin întâlnirea dintre un brbat i o femeie în

actul sexual, tinde sâ fie '^completat'* de o mulime de inovaii

tehnice, care de care mai uluitoare Ca pnm efect, reproducerea nu

mai presupune în mod obligatoriu prezena personal a doi par-

teneri de sex opus Mania poate s fie fertilizat prin utilizarea ce-

lulelor sexuale masculine, tar prezenta fizic a brbatului Mai

mult, utilizarea ADN risc sa defineasc reproducerea ca un simplu

proces de
*
'combinare"* celular, posibil chiar în absena fizic a

ambilor prini (ADN poate fi obinut din oricare din celulele orga-

nismului uman. din orice tip de esut). Se poate ajunge chiar la ris-

cul clonrii unei persoane fr ca ea s fi de fapt de acord prin uti-

lizarea unor celule prelevate din organismul su

Comunitile religioase manifest totui po/in relativ diferite a
de problematica biolehnologiilor contemporane. Hinduismul i bu-

dismul accept donarea ca pe un mod de reproducere printre al-

tele, o "reincarnare materializat", raoismul consider c omul îi

poate asigura singur modul de descenden Islamismul se opune

doar tehnicilor de procreaic care presupun intevcnia unui al trei-

lea donor. Iudaismul nu a prezentat o poziie clar* Cretinismul

propune o palet larg de perspective, dei in mare convergente.

Biserica Catolic, considerând reproducerea ca fundamentat pe

iubire, condamna, pnn enciclica papal Donum vttae (19S7) toate

interveniile umane care urmresc controlul i dirijarea procrcaici

umane (de la prezervativ la PMA) Calvinismul i diverse forme

liberale ale protestantismului pun accentul pe liberul arbitru, pe o-

mul privit ca un împreun-ercator cu Dumnezeu Micarea purita-

n, pentru care lumea este ontologic rea i trebuie modificat, ma-

nifest în domeniul biolehnologiilor un paradoxal liberalism (cf

Bio Sciences, le magazine des sciences de Ia \ic. no. !
, ianuarie

2000. p. 44).
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In faa acestor tendine contemporane, prin intermediul crora pro-

crearea uman tinde s devin mai curând metod /oootehnica de

reproducere decât dimensiune fireasc i personal a unirii conju-

gale, spiritualitatea ortodox, ancorat în antropologia transfigurat

a învierii, vede în acestea un nou i distrugtor efect al desacrali-

/rii Urniri de azi.

Reproducerea uman este un act care, presupunând întâlnirea

între mesajele genetice diferite ale celor doi membri ai unui cuplu.

nu se reduce doar la atl Reproducerea presupune o dimensiune

tainica, profund, realizat în intimitatea actului iubirii trupeti^ in

care se manifest iubirea personal între so i soie. Cei doi sunt

unii prin prin Taina Cununiei spre a da natere unui suflet viu, în

prezena activ a Iui Dumnezeu Or. a privi reproducerea doar ca o

recombinare de mesaj genetic - cat de complex - realizabil în

condiii artificiale, de laborator biologic, nu înseamn altceva decât

o depersonalizare, o denaturare, o golire i o desacralizare profun-

da a actului pnn care so perpetuca/ fiina uman.

4 Statutul embrionului i tehnologia seleciei genetice

Tehnologia contemporan se întemeiaz pe o abordare materialista.

curentele epistemologice de factur raionalista i pozitivista spu-

nându-i astzi cuvântul cu putere Ca efect, sub acopcrmntuJ

unui limbaj de strict specialitate de natur s menajeze conti-

inele celor care marupulea/ wei umane * nu simple aglomerri

celulare -, cercetarea medical de azi jonj-lea/ cu vieile umane

cu o uurin de ne imaginaL în cadrul permisiv al unei legislaii in*

flueniai de imerese financiare*

In Anglia, comisia Warnock, devenit celebr de altfel, stabilea

c "viaa individual începe din ziua a 14-a de existena a embri-

onului", inventându-sc tot acum expresia artificial de pre-embrion

pentru a numi embrionul primelor 14 zile de via. Aceast modi-

ficare îns, îi amintete unui dintre membrii comisiei in cauz, nu

este rezultatul unor cunotine tiinifice noi i aprofundate, ci a in-

tervenit la "o anumit presiune din afara comunitii tiinifice"

1

Pr. Claudiu Dumea, p. 79.
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Cu toate acestea, ideca s-a instiluionalizaL Spre exemplu. Institu-

tul Naional Federal al Sntii din Statele Umie recomand ca

toate studiile cu embrioni s fie [acute pân în ziua a 14-a de la

concepie, perioad extensibil pana la ziua a IH-a - întrucât acum

arc loc începutul dezvoltrii sistemului nervos - moment din care

embrionul uman dexine persoan. Dup cum se observ, e \orba

de o recomandare, nici mcar interzicere, ceea ce implic posibili-

tatea studiilor i dup aceast vârsta

Dezbaterea este foane complicat in problema utilizrii (csuturilor

i organelor de Ia foetui avortai pentru ecredare sau transplant.

Disputele privind acceptabili taica utilizrii embrionilor umani -

chiar i cei congelai în clinicile de tratare a iiucrtilitii sau donai

special pentru experimentare in cercetarea biomedical - au dus la

dezbateri etice publice privind statutul moral al cmbnonului Intre*

bri similare s-au ridicat i în anul 1998* atunci când oamenii de

tiin au reuit s creasc fciii celulare embrionare umane in labo-

rator Aceste celule se pot dezvolta în aproape toate tipurile de ce-

lule ale corpului uman. i pol duce într-o zi Ia progrese în trans-

plant sau în alte domenii medicale. Totui, cercetarea cu aceste

linii celulare embrionare umane ridic numeroase dificulti etice,

fiind celule care pot fi obinute exclusiv de la embrionii uftiani

(Gknu McGec i Anhur L. Caplan, "Medical Ethics" Microsoft

Encarta EncyclopetHat 1997).

In privina statutului embrionului uman, diversele Biserici cretine,

separate confesional, propun schizoid trei grupe de poziii dis-

tincte, dependente de antropologii difcriic: embrionul uman este

persoan, astfel încât absoluta sa protecie se impune (poziiile

catolic i ortodox), embrionul uman este considerat fesul nman y

astfel c poate s fie utilizat in cercetare, în condiii mai mult sau

mai puin restrictive (poziie protestant); o poziie de compromis

între primele doua, cere luarea în considerare a stadiului evoluiei

embrionului, acesta fiind considerat persoan uman in devenire.

Mrturia ortodox este ins categoric in a afirma c momentul

din care embrionul este persoan uman este momentul zero al vie-

ii sale* cei al conceperii (i aceasta cu atât mai muh cu cât in sens

tiinific autentic perspectiva este identic). Faptul este evident de

!a precizrile sfanului Vasile cel Mare, care* înc din secolul IV.

vorbea de continuitatea embrionului - de vârst mai mica sau mai
marc - ca fundament pentru tratarea sa ca persoana umana in orice

stadiu al dezvoltrii intrauterine, i pan la tradiia liturgic a

Bisericii, care aeaz srbtoarea Bunei-Vestiri (momentul conce-

perii minunate a Domnului în pântecele Preaslintci Fecioare) cu
exact noua luni inamic de srbtoarea Naterii Mântuitorului.

Poziia ortodoxa, întemeiat în tradi|ia patristic a Bisericii, de-
i neexprtniat cu atâta insistent în societate precum cea catolica,

este categoric i nu las loc de nuanri, în acest sens. praf Su-
reau remarca faptul ca "Vaticanul a adoptat în aceasta chestiune o
poziie prudent. Conform acestuia, embrionul trebuie considerai

ca persoan umana {comme tme personne httmaine)* dar nu se spu-
ne c embrionul este o persoana uman. Nuan(a este important"

1

Recunoscându-sc a fi catolic practicant, prof. Sureau este lotui

favorabil cercetrii pe embrioni umani: "raiunile care raa deter-

mina s militez în favoarea cercetrii pe embrioni suni de mai mul-

le feluri. In primul rând, ca Tertulian, am certe tendine de a gândi

c este tm om acela care va fi un -om. Aceasta înseamn c recu-

nosc în mod evident faptul c exist o continuitate între acest em-
brion i viitorul individ, dar, nu mai puin, gândesc c aceast con-

tinuitate este relativ" El propune, în virtutea faptului c dreptul

francez i european nu recunosc "ca eniitp decât persoane/e su-

biect de drept i obiectele subiect de drept*\ sa se acorde embrio-

un statut juridic aparte, întrucât acest embrion este "ceva în-

tre obiect i persoan*;

Dincolo de divergentele marcate de poziiile confesionale, exis*

ta i luri de po/iie convergente. In acest sens, concluziile Gru*
pului de lucru în bioeticâ al Comisiei Ecumenice Europene pentru

Biseric i Societate suni un motiv de sperana* chiar dac acestea

nu exprim o poziie oficiala. In cadrul unui material pe aceast le-m
f
EECCS atrage atenia în primul rând asupra problemei em-

1 Bk> Sciences, le magazine de*s&atca de la vie, no, 1; p 56.
2
Position paperofLECCS, prezentat la Symposium an Medicatty Assisted

Procreation and the PrviecQon rftfte Emhryo* de cStrc profesor Egbert
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brionilor congelai (spore embryos). a) cror statul juridic este nu
numai incert, dar nu Ias nici mcar sperana unei rezolvri în vi-

itorul apropiat i al cror numr crete pe msura ce tehnicile de
procreare artificiala sunt utilizate.

Nevoia contientizrii limitelor morale ale tiinei, tiin care

prin propunerea de trecere a noilor frontiere exprim în fond o ca*

racteristic a umanitii, este evident, prin înelegerea faptului c
"a putea" nu implic neaprat "trebuie facuf\

în sensul (cel puin al) spiritualitii ortodoxe, trebuie îns pre-

cizat c tehnologia reproductiva, departe de a fi a priori condam-
nabil^ nu da îns ast/i nici motive întemeiate de optimism. An-
tropologia cretin, i aici este interesant sublinierea profesorului

Egbert Schrolen, nu poale reduce fiina uman la ADN-ul su i nu
poate statua o separare între aspectele biologice i cele relaionale,

personale. Profesorul olandez arc o idee similar conceptului de
persoana din teologia ortodox. El spune c "viaa biologic in si-

ne nu poate s fie dat ca semnificaie ontologic absolut, în izo-

lare de reeaua de relaii în care apare i se dc/voltâ De aceea un
embrion uman, ca viitor copil, sau ca persoan ce este, trebuie con-
siderat într-un context relaional, mai precis într-un context marital

sau parental" . Or tehnica FIV nu propune altceva decât plasarea

embrionilor supranumerari în afara contextului parental i, conse-
cin dramatic - pentru c s-a hotrât în privina lor c nu vor fi
copii (!) -. sunt destinai omorârii la sfâritul perioadei de conge-

Chiar i criteriile de alegere - în cadrul tehnicilor de diagnostic

preimplantoriu conexe tehnologici FIV - a embrionilor care s fie

dezvoltai i a celor care sa nu fie dczvoltaL deci ulterior sacrifi-

cai, implic o alegere a crei responsabilitate nu este nici pe de-
parte îneleasa

Progiesele obinute în lehicile de diagnostic prenatal, precum «sta-
rea genetic <fin anii 60 i *70. a (Scut posibil verificarea daca un

Schroten, director al Centrului pentru hioeticâ sântaie al Universitii din

UtrcchL decembrie, 19%,
1

ibidem, p. 2.

foetus i mai recent un embrion, sufer de maladii genetice. Aces-

te tehnici au dus la discuii priv nul moralitatea întreruperii sarcini-

lor care presupun o viitoare infirmitate- O tehnic experimental

cunoscut ca ttiagnostic genetic de pretmpiantare poate ajuta cu-

plurile s ia aceast cfifictb dcci/ie. Aceast tehnic permite doc-

torului s j riali/ e/e materialul genetic al embrionului creat prin

FIV înainte ca acesta s fie implantat in uterul mamei O tehnic

conex permite doctorului s determine sexul copilului înainte ca

embrionul s fie implantat (aceast tehnologie permite cuplurilor

cu risc de transmitere a unor de/ordim genetice care afecteaz br-

baii s aleag ca viitorul lor copil s fie fal. spre exemplu}. Mai
mult. informaia prenatal, diagnosticul genetic de prcimplant i
selecia sexual vor puica fi utili/aic într-o zi pentru a modifica

personalitatea sau inteligena, ridicând întrebri etice referitoare la

dreptul prinilor de a-i proiecta descendenii (cf. Gtenn McGee i
Aithur L, Captan. "Medical Ethics*. Microsoft Encaria Encyciope-

«fc 1997).

Alegerea pe care tehnicile preimplamom o doresc se refer exclu-

siv la crileni cugcnislc, subiective, i are drept rezultat condamna-

rea multor embrioni Ia moarte, pentru ca mimai cel ce corespunde

criteriilor sa fie acceptat spre dezvoltare, ca viitor copil. Chiar pre-

supunând c entenilc de selectivitate aparin unei anumite rigori

tiinifice, este de neacceptat riscul "tiranici normalitân". acela de

a fi considerat ca norma social lipsa defectelor genetice Potrivit

acestei norme, fiecare persoan cu defeci genetic i de aici foetuii

diagnosticai cu astfel de defecte, vor fi catalogai ca anormali*

privai de calitatea de membri ai societii umane. Este vorba de o

evidenta contradicie eu normele internaionale privind persoanele

eu handicap.

Perspectiva cretina este fermi în a mrturisi c fiecare

persoana este unica i ircpetabil, este chip al lui Dumnezeu,

dincolo de eventualele deficiene fizice ori intelectuale, criteriile

subiectiviste ale eugeniei neputind constitui motive pentru

marginalizarc sau* mai gpw. pentru ucidere.

Fa de riscurile implicate de aceast tehnologic, exist posibi-

litatea de a ameliora zestrea generic a embrionului uman, în sen-

sul terapiei genice Este direcia ingineriei genetice, disciplina ti-
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inpTicâ de sine stttoare din 1970, care presupune "tehnici, de re-
gul neconvenionalc, care ocolesc ciclul sexual, prin formarea sau
incorporarea de noi combinap'i de malcrial naiural sau artificial.

exogen, deslinal s aduc un caracter nou. favorabil, neinclus ori-
ginar în patrimoniul ereditar ai organismului respect ix sau destinat
s înlocuiasc o poriune defectuoas a materialului genetic respec-
tiv, ca de exemplu, o gen anormal sau mutant"1

Tehnic actualmente aplicat cu precdere regnului vegetal i
animal (plante modificate genetic, animale transgemceK ingineria
genetic lanseaz provocarea crerii embrionilor umani modificai
Caracterul artificial al acestor tehnologii - afirmat in direcia cre-
am unor programe genetice artificiale

1
, cu nuana c -'artificial"

poate caracteriza i ca/urile de însntoire a unei zestre genetice
onginar bolnave - c mrturisit de modalitile specifice ale acestor
intervenii, "efectuate in vitro cu gene. cromozomi i uneori cu ce-
lule întregi, în scopul construirii unor structuri genetice cu propri-
eti creditare premeditate"3

.

Caracterul artificial se accentueaz în direcia cerceiânlor de
perspectiv, care îi propun "a ajuta" natura in sensul dotrii gene-
tice a viitorilor embrioni umani cu o scrie de caracteristici trans-
umane. Noile tendine vin pe fondul cercetrilor de ultima or. gru-
pate gencne în dou proiecte de anvergur mondial: Proiectul Ge-
nomul iiman (amnunte; http:/A\xvw.orrd.gowhgmis/rcsource)4 i
BiologiaJrfrontiere.

Proiectul Genomut uman, început oficial în 1990 in Statele Unite.
i-a propus: (1) identificarea celor aproximativ 100 000 de gene ale
ADN-ului uman; (2) determinarea secvenelor celor 3 miliarde de
baze chimice care constituie ADN-ul uman; (3) stocarea acestor

\%1
MT
T'

apUU Vkl° Auguatil1, **""** «wrtta*. ed Pramedu plus,

Petre Raicu. apud VTaic Augustin, Inginerie genetic, p. 7.

(

l Popa, R. Rcpanovici, apud Vkuc Augustin, op. cit, p. 7
In februarie 2001, toate ageniile de pres au anunat inchecrea .«oicclului,

CU un rezultat surprinztor: în pofida ateptrilor, numrul de gene caracteris-
tice natura umane este extrem de mic. Rmâne de vzut ce perspective dechi-
de aceasta hun a gen.»mului uman (n. red ).
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informau in buze de date; (4) dezvoltarea telinicilor pentru analiza

datelor. (5) investigarea aspectelor etice, legale si sociale care sunt

implicate de acest proiect Aducând o contribuie uriaa la dezvol-

tarea cunoaterii fiinei umane, acest proiect, pus In lucrare prinlr-o

strâns cooperare internaionala i beneficiind de o tehnologic su-

peravansat a depit se parc once previziune în privina vitezei

cercetrilor, fiind anunata astzi practic încheierea primelor doua

etape. Dificultatea majora in stadiul actual al cercetrilor este fap-

tul c. dei citit aproape in loialitate, codul genetic uman rmâne

incâ neîneles, cercetrile focal izându-se astzi in direcia interpre-

trii.

Prin proiectul Genomui uman se încearc practic decriptarea i in-

terpretarea funciona litpi fiecrei gene în parte. Aceasta cunoate-

re, printre utilizrile în scop terapeutic, decisive în tratarea unor

maladii extrem de grave i practic nevindecabile astzi, devine

pentru unu provocatoare i în sensul ..ameliorrilor" genetice care

s depeasc fiziologia uman

Biologiafrfrontiere wcearc. mult mai important din

pun de vedere al aplicaiei practice, sâ fie o dezvoltare a geneticii

pe planuri cu totul inedite. Iii vrea sâ transfere in biologia uman
gene. particulanti. pe care evoluia lesi experimental i Ie-a

abandonat, sau au rmas la nivelul unor specii interioare evolutiv.

Aplicaiile in aceasta direcie devin cu lotul uimitoare Spre exem-

plu. Constantin MaxirmUan spune c liuccii au un sistem de sem-

nalizare cu totul neobinuit, sonarui. care evident arc o baz bio-

chimic î care este condiionat de gene care trebuie s existe. De-

ci. dac vom descoperi aceste gene. c o problem de ani. le vom

putea - dac viitoarele comisii universale de bioeticâ vor fi de

acord transfera în biologia uman. Ne vom îmbogi deci cu un

sistem de comunicare la care evoluia nu s-a gândit niciodat sâ-1

împing pân la noi " .

Astfel, tehnologiile de procreare artificial vor avea ca sprijin do-

menii conexe de cercetare, menite si modifice genetic embrionii

-Un interviu inedit cu dr. Constantin Maximiban", .Areopag, nov 1999. p. 4
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obinui, in direcia îndeplinirii unor norme sau criterii care ne în-

dreptesc acum s observm ca naterea <k' copii devine încetul

cu încetul producere, fabricare, sau mai precis, proiectare de co-

pii.

Departe de a se simi ameninata de ideca c planul divin nu
este imuabil

, Biserica, vzând soluia în dimensiunea sa tcandric.
propune lumii un mod Uivino-uman de manifestare i operare, in

care umanitatea nu este îneleas într-o schizoid autonomie fa
de spirit, de prezena haric a lui Dumnezeu în creaie. Omul poale
modifica benefic aceast lume numai in sensul unei continue de-
veniri spirituale, prin dragoste, prin descoperirea raionalilii divi-

ne a acestei lumi.

Pozitivismul, deja depii de evoluiile paradigmelor tiinifice,
promoveaz o perspectiv maicrialisl asupra lumii, generând o
adevrat opacitate în calea dimensiunii spiniuale. Or. aceast opa-
citate împiedic o implicare benefic în lume. sporind în schimb
suferina i mi/cria, întrucât depersonalizeaz i dezumanizeaz.

Biserica nu condamn a pnari noile biolehnologii i ingineria

genetic, îns, privind mutaiile ne care acestea le introduc în do-
< meniul atât de intim i de natural al fertilitii conjugale, airagc

atenia asupra pericolului ndicâni artiGcialului la rang de natur
uman i asupra ipocriziei ca, în numele progresului tiinific, s se
normalizeze uciderea ca mod legitim de cercetare.

5 Conceptul contemporan de persoan uman

Performanele biologici contemporane au impus astzi redefinirea

conceptului de persoana umana. Dezbaterile elice aprinse, menite
s stabileasc dac embrionului uman de pân la 14 zile îi poale fi

contcslatâ sau nu calitatea de persoan, au condus la diverse pre-
cizri.

Faptul este afirmat de Comitetul naional francez de etic: "Nu-
meroase proprieti biofizice ale fiinei personale a embrionului
apar progresiv în cursul dezvoltrii sale, dar aceasl dezvoltare

spre fiina personal a aprut chiar de Ia concepie | . |. Embrionul

nu este uman numai în virtutea gcnomului specific El este uman in

virtutea unui proiect parenial de procreare i a sensului acestui

proiect înlr-un roman familial, a înscrierii copilului care urmeaz

s se nasc, chiar înainte de concepie. în imaginarul prinilor lui.

a recunoaterii juridice ca subiect de drept chiar de la concepie,

sub rezerva naterii lui ca fiin viabil, a interaciunilor timpurii -

astzi mai bine cunoscute - dintre dezvoltarea fetalâ i viaa fizic

a mamei™

Conceptul francez contemporan de persoana uman este con-

vergent cu perspectiva teologic, care nu leag definirea persoanei

de dimensiunea sa intelectual, eventual activ, ci de dimensiunea

sa integral de fiin psiho-somatic, chiar daca aceasl integra-

litate poate fi privit. în faza de pân la 14 zile. mai mult ca poten-

ialitate, dar potenialitate în plin proces de actualizare. In fapt. an-

tropologia ortodox vorbete de o continu personalizare a omului,

proces care continu pe toi parcursul vieii sale.

Paradigmele limitative de definire a persoanei ca individ care

manifest contiin - in aceast categorie neintrând embrionii al

cror sistem nervos nu a aprut înc. deci sub vârsta de 14 zile. de-

i acesta va aprea în virtutea celui mai normai proces de dezvol-

tare uitraulerin - sunt. în sensul spintualilâu cretine, false. De

fapt se impune observaia c în aceast categorie ar trebui introdu-

se i persoanele cu handicap mintal sau bolnavii în com. Cu toate

acestea, rumeni nu are vreun dubiu astzi cu acetia ar fi persoane.

Iar observaiile de felul: "dac \iaa începe în momentul fecun-

daici i orice embrion este o fiin uman, de ce Biserica nu orga-

nizeaz funeralii pentru Feii eliminai spontan'.' "'. nu pot constitui

un motiv rezonabil i un criteriu pentru nerecunoaicrea embrio-

nilor ca persoane O asemenea problem poate li pus numai de ci-

neva care nu tie faptul c o condiie absolut necesar (dei nu sufi-

cient) pentru svârirea slujbei înmormântrii este primirea bote-

zului Spun c nu-i i suficient deoarece exist i botezai exclui

Constantin Maxinulian. ldan Milcu, Sylvain Poenaru. Soitefrontiere.
Introducere in bioeticâ, p. 38.

1
Itridem. p. 68.

1
FJienne Bcoutieu, apud Constantin Maxiiralim, Noilefrontiere. Introducere

pi bioeticâ, p. 54.
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de la aceasta slujire, cum sunt sinucigai^ i nu pentru ca nu ar fi

persoane. Dac s-au sinucis in deplintatea facultilor mintale, nu

au parte de slujirea înmormântrii: dac se dovedete ins câ

respectivul sinuciga nu a fost în deplintatea facultilor mintale

în momentul sinuciderii - ceea ce ar implica, în sensul abordrii

"tiinifice" de mai sus, c nu csic persoan! -, Biserica ii svâr-

ete slujba înmormântrii. Nu se poate deslui deci vreo scimufi*

caie cultic ce ar conduce spre ideea c embrionii nu suni recu-

noscui ca persoane umane.

Concluzii

Soluia general propus de ctre grupul de studiu al EECCS, în

privina abordrii responsabile a noilor biotehnologii. este una»

cred, perfect compatibil eu antropologia ortodox: m duhus ab-

stimr. Cu alte cuvinte, tehnologiile ale cror implicaii morale sunt

neclare trebuie evitate, sau cel puin amânate, pan la esoluii on
clarificri ulterioare. Rcnun(arca la "jocul de-a Dumnezeu" - con-

cept care a fcut carier între geneticieni - (ace posibil, potrivii

credinei ortodoxe, ade\rata conducere a lumii de ctre ora. Prin

creaie, omul este chemai s conduc lumea, dar spre transfigura-

rea ci pnn comuniunea cu Dumnezeu i prin fptuire moral, i nu

ctre abuz i pervertire, la care se ajunge prin aciuni lipsite de ori-

ce responsabililaic.

Spiritualitatea cretin nu se opune deci a pnan modificrii

lumii de ctre om, cum este acu/ala uneon. fiindc creativitatea

este recunoscut a fi o dimensiune ontologic a fiinei umane. Nu-

mai c teologia cretin vede aceast dimensiune m perspectiva

evenimentului schimbrii ta faa a Mântuitorului* cure descoper

raiunea materiei de a fi transfigurat prin energiile necreate divine

i prin lucrarea sfinitoare a omului, raiunea de a deveni prin om
transparent ctre Dumnc/ai.

Orice implicare iresponsabil, dictat de raiunile superficiale

ale consumismului. fr fundamentare spiritual^ st sub semnul

pcatului, introducând suferin i durere în întreaga creaie. In

acest sens. Biserica atrage atenia cu fermitate asupra riscurilor u-

nci tiine legate exclusiv de material itaiea lumii, i nu de funda-

mentele ei spirituale.

Cuvânt de încheiere

Omul fara rdcini

D. Popcscu

Exist voci care cer msistcnî Bisericii s in pasul cu direciile

culturii vremii i s se modernize/e* pentru a deveni mai activ i

pentru a rspunde ateptrilor societii secularizate. Oncum, este

o eviden c alturi de cultura româneasc tradiponaliL de inspira-

ie cretin, ortodox, asliUi exist o cultur secularizat, de origi-

ne lumimst, care confrunt Biserica i misiunea ei.

Suntem de acord câ luminismul a contribuit la progresul Iar

precedent al tiinei contemporane i a dat natere civilizaiei mo-

deme, prospere, spre care &pir numeroase popoare. Orice cultu-

r are i aspecte pozitive. Dar de aia i pân la a cerc Bisericii si

se moderni/c/c este o distan ca de la pmânt la cer, fiindc mo-

dernitatea adus de luminism implic aspecte care intr în contra*

dicic fundamentaIa cu voia hai Dufline2etf,*dcscopcnl in Hrislos

i consemnat în Stana Scriptur.

Pentru a ne da seama de consecinele i riscurile noii culturi

pentru \ia(a Bisericii i a omului contemporan, vom pune in evi-

dena Irci mutalrr principale, pe care modernismul Ie-a introdus în

mentalitatea european.

în primul rând. modcmitaiea a transferat centrul de gravitaie al lu-

mii de la Dumnezeu la om, astfel c omul se simte ati de autonom

în faa Di\tnitapu încl consider voina divin un atentat la adresa

propriei sale liberti. In aceast concepie antropocentrist, omul

trebuie s se ivjii/e/e pnn el însui. Or ajutorul lui Dumnezeu

Sacrul este principalul obstacol în calea libertii tui, t omul nu se

simte liher decât în msura m care elimin sacrul din natura. El nu

mm «cutia de voia lui Dumnezeu i de legile pe care Dumnezeu

Ie-a aezat la temelia creaiei, socotind c întreaga realitate poate ti

guvernat de legi elaborate de om. i, cu toate c aceste legi pro-

voac dezastrem plan spiritual i moral. în viaa indivizilor i a fa-
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mihilor lor cum suni pcatele împotriva firii, important este ca o

mul s se siml liber i sa-i fureasc viaa, individual i social,

dup propria Iui socotin i lege.

Omul pierde astfel contiina pcatului, i se atrofia/â contiina

moral i nu mai poate face distincie între bine i ru. cu ionic

consecinele care rezult de aici - pcnlru individ i socictalc -? cura

sunt senzualismul, agresivitatea, ura i violenta, care sporesc neîn-

cetat.

In al doilea rând modernitatea a introdus o separaie artificial în-

tre domeniul public i cel privat, care se manifest prin tendina de

a elimina religia din viata social i do a transforma societatea într-

un domeniu rezervai cu precdere preocuprilor de ordin econo-

mic. Aceste preocupri determin omul s uite de valorile spiritu-

ale, care îl înal spre asemnarea cu Oumne/eu, obligndu-I s se

lanseze într-o curs frenetic dup bunurile materiale ale acestei

lumi, care nu vor fi niciodat îndestultoare pentru setea omului
dup eternitate.

Un specialist avizat spune c totul se petrece "ca i cum un fra-

te geamn devine dominant, iar cellalt este obligat s se retrag în

sfera privat i pasiv. Trim asifcl o istorie dureroas, ba/aiâ pe
separaia între lumea obiectiv* a economiei, a muncii, a tehnologi-

ei, i cea subiectiv, a culturii, a sensului, a libertii i a creativi*

taii , Mijloacele de comunicaie (mass-merfia) contribuie constant

la adâncirea acestei separaii prin faptul c determin societatea s
rmân dependenta de ideologia progresului i de consumisnu cu-
tând sa dezvolte libertatea insului prin intermediul ^pieei domi*
nante" i prin "rcfii/ul transccndenter\ prin refu/ui dimensiunii

spirituale a vieii
1

.

Pare s se adevereasc astfel înc o dat cuvântul Mântuitoru-

lui, care ne avertizeaz c nimic nu folosete omului dac dobân-

dete lumea* dar îi pierde, în schimb, sufletul

1

Micbad Paul Gallager. taU- e Cultura. Un rapporto cruciale e conflinmU,
Edizroni San Paolo, Milano, 1 999, p 104.
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In al treilea rând. modernitatea a separat omul de natura înconjur*

loarc i 1-a transformat în stpânul absolut al naturii. Pornind de la

separaia cartezian intre res cogitans i res exlensa, adic de la în-

elegerea omului ca fim gânditoare, raional- i a naturii ca reali-

tate lipsit de raionalitate, modernitatea a considerat c rolul omu- tf

lui este cel de a impune naturii propriile lui legi, diferite de cele ale

lui Dumnezeu, i de a modela i exploata natura potrivit poftelor

lui de profit i dominaie pmânteasc.

Consecin a acestui mod de a concepe raportul intre om i na-

tur este apariia crizei ecologice contemporane, care a dobândit

dimensiuni planetare* punând în pericol viaa generaiei actuale,

dar mai ales viaa generaiilor viitoare, Se trag mereu semnale de
alarm asupra proporiilor îngrijortoare ale polurii mediului am-
biant, semnale inutile îns, de \reme ce goana dup profit este alâl

de nestvilit. încât nu se iau msurile cuvenite i dezastrul ecolo-

gic se amplific neîncetat, afectând mereu mai mult atmosfera,

apele, pdurile i pmântul însui.

Modernismul, ca ideologic, a pornii de Ic premiza c natura es-

le dependent de om i c omul poate poate face tot ce voiete cu

natura, dar a uitat c i omul csle dependent de natur, astfel încât,

dac civilizaia noastr nu va lua msuri cares limiteze proporiile

îngrijortoare ale polurii, omenirea îi va submina propria exis-

ten

Cele trei mulaii la care nc-am refent mai sus, produse ale mo-
dernilajii i secularizrii, au consecine dramatice pentru relaia în-

tre cosmos, izvorul lui transcendent (Dumnezeu) i interpretul u-

man înc din 1610. John Donne a dat expresie acestei crize într-

unui din poemele sale: "Este o nou filosofic care pune totul la în-

doial, focul s-a stins i totul s-a pulverizat. Nimic nu mai este coe-

rent" Cu alte cuvinte, a disprut sinteza, viziunea care integra toa-

te aspectele existenei.

CI. tindem, P lp2.

Citat la M. R GaOager. p. 102.
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NicoUc Balca, filozof i profesor de teologic, spunea, prin W36.

c ^omul antic vorbea ca cosmosul; omul mcdievalvortxsi cu

Dumnezeu: iar omul modera vorbete cu ci însui"
1 îiar-adevir

cum se recunoate astzi, ""modernitatea a provoca! o fragmentare

în trei direcii: a Iui eu, care devine solitar t autonom, 3 adevru-

lui care ajunge sâ fie maturat cu aparaturi tehnice; si a lui Dumne-

zeu, izolat dctstic într-o aanscondcai inaccesibil-T"

Separat de Dumnezeu i cosmos, omul s-a transformat într-o fiin

Iar rdcini» care vorbete cu ci însui, daca nu cum\a se com-

place în vacarmul stadioanelor. Modernizarea Bisericii. în aceste

condiii, ar însemna s asculte mai midi de voia omului decât de

voia lui Dumnezeu Dar s mergem cu analiza mai departe.

Dezintegrarea tradiionalei concept» inlegrative prnind relaiile

între Dumnc/cu, om i cosmos, fenomen care a dus la apariia

omului fr rdcini, are originea într-o gândire mecanicist^ ba-

zata de existena lucrului în sine i pe legtura exterioar între ca-

uza i efect fr relaii interioare, care a fost promovat nu numai

de fizica moderni dar i de o bun parte a teologiei cretine.

Exist o teologie care afirm i astzi c "Dumnezeu nu confer

creaturilor numai existenta, ci i demnitatea de a acionn prin clc

însele, de a 6 cauze i principii unele pentru alleie i de a coopera

la împlinirea scopului urmrit de Dumnezeu" . Dar cum sâ

coopereze intre ele lucrurile, daca se face abstracie de relaia lor

intern i de coeziunea lor în Dumnezeu* dat în Duhul lui Dum-

nezeu, Duhul comuniunii, pretutindeni întreg i întreg în fiecare

parte a creaiei. Adunarea generala a Consiliului Ecumenic al Bi-

sericilor de la Canberra (1990), considera c modernismul t secu-

larizarea sunt rezultate ale unei fatale erori teologice, aceea de a

confunda transcendena lut Dumnezeu cu absena sa din creaie.

Este vorba de un refuz faa de realitatea Duhului lui Dumnezeu

care se poart peste apele creaiei, potrivit Scripturii; este vorba de

eliminarea Duhului de ctre om din creaia vzuta, pentru a fi izo-

lat în lumea nevzut, spiritual
1

.

Reacia &i de tendina dezintegrrii perspectivei relaiilor între

Dumnezeu* om i cosmos a venit tocmai de acolo de unde ne a-
teptam mai pu;:n din partea fizicii fundamentale (cuantice). Din
momentul în care a ptruns în lumea subalomic, noua tiin a
descoperit un lucru de importana considerabil pcntni teologia

cretin în general i pentru cea ortodox în special, anume c nu
exist lucrul în sine, toate aflndu-se în rdaionare intern reci-

proc.

Ui ce spune unul dintre reprezentanii nou tiine: "Evenimentele
individuale nu au totdeauna o cauza bine definii fiindc produ-
cerea lor este determinat de dinamica întregului sistem atomic. în

timp ce in fizica clasic proprietile i comportarea prdor Ic <fc-

lerminâ pe cele ale întregului* in fizica cuantic lucrurile se schim*
bâ fiindc întregul determina partea i influena conexiunilor glo-

bale de\Hnc din ce în ce mai important iar separarea prii de în-

treg âc\ inc lo( mai dificili"*.

Nu mai este vorba de existena lucrului in sine. ci de corelarea re-

ciproci j interioar a tuturor prilor, în întreg. Cu toate acestea,

într-o perspectiv teologic, trebuie subliniat c este vorba de o or-

interioar de factur pantcistâ, închis în ea însi, manifes-

lându-sc - in religiile orientale - sub forma unet istorii circulare,

opus ideii de progres al cmlizaiei i al societii pnn faptul c
scufund lumea în realitatea anonim i colccm ist a Marelui foi

Dar ceea ce pare inlcrcsanl i pro\idcnial este faptul c noua
gândire tiinific ajunge indirect sâ confirme reconstrucia cos-
mologic întreprins de sfanlul Atanasie cel Mare, care vroia s
fac accsibtl, din punct de vedere cultural i filosofic, întruparea

Logosului. Corelaia de care vorbesc fizicienii contemporani apare

J Nicobe Bafca,
JCnza culturii', în Te/^gr^fid Român. or. 42, Sibiu, 1936, p

5T
2 M P, Gaflagcr, p 105
yNon*a* C*ticlrismcderi&heCmhoiume. Paris, 1993, p 300.

1 Cf pr. prof Dumitra Popeacu. Teologie fi Cultur, EIBMBOR, 1993, p.

Fritjof Capra, Tpafiztca. O pamte/d imtrefizica modern p mistica oriental
ed Tdmicâ, im jx 234,

s
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în scrierile ilustrului printe ol Bisericii universale. în secolul al

IV-IeaV

Omul nu a fost creai pentru a vorbi cu sine însui i pentru a se

seculariza, ci pentru a fi partener de dialog al Creatorului i inel de

legtur între Dumnezeu i lume - el însui având rdcinile adânc

înfipte in realitatea cosmic i in cea ireimic - chemat s trans-

- figureze creaia în Hristos. în aceast viziune teologic, ordinea in-

terior a lumii nu apare închis în ea însi, ci dcsclusâ transcen-

dentului, cu toate consecinele care decurg de aici. dup cum voin

vedea mai jos.

Aceast coeziune a întregii creaii în Hristos a fost strlucit pu-

s în evident de sfântul Maxim Mrturisitorul, sub dou aspecte.

Pind pe calea deschis de sintul Atanasic cel Mare. el sublini-

az c

"raiunile cele multe sunt una i cea una c multe Prin ieirea bine-

voitoare, fctoare i susintoare a celui unu spre apturi. raiunea

cea una e multe, iar prin întoarcearea celor multe la originea i la

centrul lucurilor, din care i-au luat începuturile i care Ic adun pe

toate, cele multe sunt una*'
-

.

în gândirea sfântului Maxim, Logosul divin este aadar centru de

diversificare i de unificare a raiunilor tuturor lucrurilor vzute i

nevzute Dac universul vzut i nevzut îi pstreaz coeziunea,

aceasta se datoreaz legturii dinamice între Logos i creaie, prin

lucrarea Duhului Sfânt, dup bunvoina Tatlui.

Astfel se explic i motivul pentru care mântuirea realizat de

Hristos, ca Logos întrupat, arc dimensiune cosmic Dac lumea a

fost zidit de Tatl, prin Logos, în Duhul Sfânt, atunci Logosul n-a

venit s mântuiasc numai o parte din creaie (firea omeneasc),

întreaga creaie dobândind caracterul unei adevrate Liturghii cos-

mice.

Sfântul Maxim Mrturisitorul supnnde, de asemenea, pe lâng

legtura vertical a creaiei cu Logosul divin, i perspectiva istoric

sau orizontal a prezenei Logosului în creape.

Iat ce spune, din acest punct de vedere: "Cel ce a dat fiina în-

tregii zidiri vzute i nevzute numai cu puterea voinei lui. a avut

înainte de toi vecii, deci înainte i de facerea lumii, un plan prea-

bun i negrit in legtura cu ea. Iar acesta a fost acela de a se uni el

însui, iar schimbare, cu firea oamenilor, prin unirea adevrat.

într-un iposias. i s uneasc cu sine. în chip neschimbat, firea

omeneasc. Aceasta penuu ca el s devin om, precum numai el a

tiut iar pe om s-l fac dumnezeu, prin unirea cu sine In acest

scop. a împrit veacurile cu înelepciune, rânduindu-lc pe unele

pentru lucrarea prin care s-a fcut om. iar pe altele pentru lucrarea

prin care îl face pe om dumnezeu™. "Dac Domnul lisus Hristos

este începutul, mijlocul i sfiritul veacurilor trecute, prezente i

viitoare, pe drept cuvânt putem spune c a ajuns la noi. în virtua-

litatea credinei, sfâritul veacurilor destinate uidumnezeirii celor

vrednici, care actual se face artat dup har în viitor"
1

.

In cuprinsul textelor de mai sus, sfântul Maxim pune în relief mi-

siunea profetic a Bisericii în istorie Pentru a înelege valoarea ca-

pital pe care o confer astfel dimensiunii istorice a mântuirii ui

Hristos, trebuie s purcedem la o comparaie între modul în care

este conceput istoria în cadrul lumii dominate de sisteme panteiste

i cel al lumii cretine. în lumea sistemelor panteiste, fie religioase,

fie filosofice - dintre care unele supravieuiesc pân azi -, nu se

vorbete nici de creaia lumii, nici de finalitatea sa cshatologica.

lumea fiind conceput a fi lot atât de venic precum Divinitatea,

cu care pare a se confunda. Istoria lumii are caracter circular i este

dominat de mitul venicei reîntoarceri, care ridic obstacole de

netrecut în calea progresului uman. Chiar i marele Platon rmânea

tributar unei astfel de concepii, atunci când declara c de la natur

unii sunt destinai s fie stpâni i alpi sclavi. In concepia pan-

1

Cf. statul Atanarie cel Mae, (refer tmpooiva elinilor. în PSB 15.

R1BMBOR. 1987, p. 35.
'

: StatulMaxim MflrturisitOTul.^*&/p«.in PSB, voi. 80. ED3MBOR, 1983.

p80.

1

Edem, Rspunsuri eâîre Tatasie, in Filocalia. voi. 3. Tipografia Arhidiece-

ran*. Sibiu. 1 948. p. 69.
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teist, omul era destinat s se scufunde i s se depersonalizeze în

masa anonim a Marelui Toi.

Lucurilc se prezint cu lotul altfel în cretinism, pentru c Hris-

tos a schimbat modul în care era conceput de cei vechi sensul

istorici i destinul omenirii. Prin întreaga sa oper, prin întrupare,

jertfa i înviere, prin înlare i prin ederea la dreapta Tatlui, pe

scaunul slavei cereti, cu umanitatea sa perfect îndumnezeit.

Hristos a transformat concepia despre istoria ciclica a lumii în

istoric liniar.

Lumea i omul nu mai sunt destinai s se scufunde în realitatea

impersonal a Marelui Tot, creaia este chemat spre împlinirea

ultim, ca cer nou i pmânt nou, la sfâritul veacurilor, in comu-

niunea desvârit i personal a Sfintei Treimi, când Dumnezeu
va fi totul în toate. Cerul i pmântul, create de Dumnezeu la în-

ceputul vTcmii, dup cuvântul Genezei, sunt menite s devin cer

nou i pmânt nou, la sfâritul vremii, în lisus Hristos. In virtutea

lucrrii sinergice între Hristos i Biseric, care începe aici i se în-

cheie dincolo, lumea a încetat s mai rmân încremenit în struc-

turi sociale neschimbate de milenii.

Se poate spune de aceea, cu deplin îndreptire, c tocmai

cretinismul. Biserica lui Hristos, reprezint factorul progresului

istoric pe care îl constatm astzi, tocmai pentru c, dei prezent

în lumea aceasta. Biserica tinde ctre Hristos i ctre starea des-
vârit a lumii. Istoria societii omeneti a cunoscut epoci cultu-

rale succesiva - antica, medieval, modern, contemporan -. care

au contribuit Secare, în felul ei, la progresul lumii în care trim De

la sclavagism s-a ajuns la democraie i de la sclavul lipsii de orice

drepturi s-a ajuns la drepturile omului. Dar realizarea oniului des-
vârit nu ine de aceast evoluie istoric.

Dac Biserica s-ar moderniza (în sensul în care vor acuzatorii

si, de abandonare a propriilor sale criterii), ar însemna s se scu-

funde in materialitatea acestei lumi i s piard sensul istoriei, de

asemenea posibilitatea de a zmisli i astzi omul desvârit, care

rmâne idealul oricrei societi. Rolul Bisericii nu este cel de a sta

la urma societii, ci de a fi lumin a lumii. în Hnstos.

Desigur, istona lumii nu se va încheia cu epoca în care trim;

pân la sfâritul vremii, pân la cerul nou i pmântul nou al Apo-
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calipsei vor exista i alte epoci Dar nu trebuie s ne închipuim c
evoluia omenirii va fi necesar un progres ascendent Hnstos ne-a

avertizat c. pe msura ce lumea înainleazâ spre transfigurarea es-

halologicâ. se va întei lupta dintre forele întunericului i ale lumi-

nii, c iubirea se va împuina, iar ura va spon, c vom avea neca-

zuri în lume i c mulp vor rtci de la dreapta credin

Exist chiar astzi o civilizaie care nu se mai consider cre-

tin, ci lume secularizat i emancipat, care tinde s elimine Bi-

serica din societate, cum am vzut mai sus. Omul modem socotete

c nu mai are nevoie de Biseric, crezând c se poate mântui i

prun cultur, câ aceasta, cultura, are funcie soteriologic. Dar tre-

buie s tim câ. Iar Hristos i Biseric, lumea i omul nu au alt

perspectiv decâi nefiina, scufundarea în Marele Tot Nu este de

mirare dac se spune astzi despre cel decedat c "a trecut în

nefiin". Omul seculurizat a uiiat c Scriptura începe cu facerea

cerului i a pmântului prin Logosul Creator, continuând cu resta-

urarea cerului i a pmântului în Logosul Mântuitor, pentru a se în-

cununa cu cerul i pmântul nou al Logosului Biruitor, care va veni

la sfâritul veacurilor, în strlucirea slavei sale. înviindu-i pe toi i

transfigurând lumea.

Hristos nu nc-a lsat s fim dominai de o viziune pesimist a

istorici, ci ne-a îndemnat s nu ne pierdem curajul, fiindc el a

biruit lumea. într-o lume in care omul a rmas Iar rdcini p-

mânteti i cercli. misiunea Bisericii nu este cea de a se orienta

numai ctre cer. uitând de pmânt, i nici numai ctre pmânt,

uitând de cer. ci în egal msur ctre cerul i pmântul nedes-

prite, în împria lui Dumnezeu.

Unii dintre credincioii ortodoci vor s fie ucenicii sfântului

Grigoric Palama, punând accentul pe dimensiunea vertical sau

spiritual a vieii in Hristos. în timp ce alii vor s fie ucenicii

sfântului Nicolae Cabasda, preocupându-sc mai mult de dimensiu-

nea orizontal sau istoric a urmrii lui Hnstos.

în realitate, trebuie s rmânem ucenici ai celor doi Prini.

pentru c viaa in Hristos i urmarea Iui Hristos sunt cile transfi-

gurrii noastre personale i a mediului social, i numai astfel putem

înainta, în Hristos. spre comuniunea de via venic a Sfintei

Treimi i spre realitatea eshatologic a cerului i a pmântului nou.
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Dup cuvântul sfanului Maxim Mrturisitorul, Hristos este în-

ceputul, mijlocul i sfâritul veacurilor; prin Hristos, sfâritul lea-

curilor a ajuns la noi. Iar acesta înseamn c Biserica este spaiul

teandric în care credincioii fac experiena anticipat a lumii noi, a

transfigurrii i comuniuinii, care va deveni realitate deplin mani*

festat la venirea din urm a Domnului.

într-o lume dezorientata, a omului care a rmas tar rdcini, bi-

nccuvânalarea trcimica a împriei lui Dumnc/cu. de la începutul

liturghiei Bisericii, trebuie s tre/casc în noi contiina dimen-

siunii eshatologice a misiunii Bisericii, pentru ca Biserica, trecând

cu credincioii ei prin orânduirile i tipurile de civilizaie crealc de

aceast lume, s nu rmân prizoniera vreuneia din ele. ci s îna-

inteze, cu toat creaia, spre (inta ultim, împria lui Dumnezeu
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